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Ужичка
академска
парламентарна
унија
У четвртак, 20.4.2017. године у свечаној сали Градске куће

потписан је Споразум о сарадњи
између Скупштине града Ужица
и девет средњошколских и студентских парламената (представници средњих школа, ВПТШ,
Учитељског факултета). Тиме је
основана Ужичка академска парламентарна унија, прва у Србији.
Како истиче председник

Скупштине града Бранислав
Митровић, циљ оснивања ове
уније је афирмација талентованих ученика и студената и њихово укључивање приликом доношења скупштинских одлука
битних за младе људе овог града.
Циљ овог споразума и сарадње
је промовисање правих вредности и организовање културних
активности младих. У име Ђачког парламента Техничке школе Ужице споразум је потписала
председница парламента Невена
Ћосић.
„НАВИКАВАЈМО МЛАДЕ НА
ДОБРО, ОД ТОГА
СВЕ ЗАВИСИ.”
Доситеј Обрадовић
Марија Вељковић,
Кристијан Масал 3е1.

Новогодишња изложба
радова ученика са
сметњама 2017.
Александар Марјановић, Никола Никачевић -3мг, Емилија
Алексић, Михајло Матовић, Милош Марјановић, Стефан Мицовић -2мг, Предраг Тодоровић,
Јован Милановић, Виктор Ђерић
-1мг
Професорке- Катарина Новаковић и Ивана Спасојевић
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НОВИ СМЕР У
ТЕХНИЧКОЈ
ШКОЛИ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
ОПЕРАТЕР ЗА ПРЕРАДУ
МЕТАЛА
Од наредне школске године у нашој школи ће заживети
још један нови смер, по систему већ примењеног дуалног образовања. У плану је да у овом
одељењу буде места за 30 ученика, који ће практичну наставу
обављати у Ваљаоници бакра и
фирми Импол Севал. Након завршеног школовања ови ученици ће у тим фабрикама имати и
могућност запослења.
Ваљаоница бакра и Импол
Севал, као стратешки партнери у
том послу, учествовали су у креирању исхода знања и вештина.
Њихови најбољи инжењери из
производње су заједно са представницима Завода за унапређивање образовања и васпитања и
Министарства просвете учествовали у креирању стандарда ква-

лификација за овај нови образовни профил. По речима
Драгана Туцаковића, директора
наше школе, школовањем ученика на овакав начин на прагу смо
решења проблема везаних за недостатак квалификоване радне
снаге, са једне стране, док се са
друге стране, смањује незапосленост, јер ученици који средњу
школу похађају по овом принципу имају могућност запослења у
компанијама у којима обављају
праксу. Овим су се визије школе и
послодаваца некако приближиле
и спојиле. Директор школе са поносом истиче да овај начин дуалног образовања није школовање

за јефтину радну снагу, већ да ће
они ученици који заврше школу по овом моделу образовања,
као што су оператери за израду
намештаја, и будући оператери
за прераду метала, имати добру
цену радне снаге на тржишту у
будућности.
Туцаковић наводи да дуални
систем образовања подразумева
да иницијатива креће од компанија, а уколико у наредном периоду остале компаније изразе
потребу за одређеним кадром,
школа ће бити спремна да одговори на њихове захтеве и тако
настави путем дуалног образовања.
Градоначелник Ужица Тихомир Петковић истиче да град
може да се похвали веома успешном реализацијом система
дуалног образовања. Такође, Габријела Грујић, помоћница министра просвете за дуално образовање, упућује поруку будућим
средњошколцима и њиховим родитељима - суштина је у квалитету знања које они треба да стекну
кроз средњошколско образовање, а оно свакако зависи од
квалитета компетенција. Колико
су битна теоријска знања, толико
је битна и сарадња са компанијама, учење кроз рад и оно што један образовни профил нуди.
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ДУАЛНО
ОБРАЗОВАЊЕ
И ПРЕДУЗЕТ
-НИШТВО
Образовни профили
по мери привреде

Како је то сликовито описао
директор школе Драган Туцаковић, ученици у дуалном систему
образовања школске радионице
замењују производним халама.
Договором између свих представника ове радне групе закључено је да ученици у првој години
буду један дан на пракси, у другој
два, а у трећој години три дана на
пракси. То је систем који ће фунционисати у наредном периоду.
На овај начин две велике компаније, Ваљаоница бакра и Импол Севал обезбедиле би у наредном периоду нове запослене
који поседују одговарајуће компетенције, које не нуде постојећи
образовни профили у нашем образовном систему. Такође, битно
је истаћи да постоји и могућност
и спремност од стране представника привреде за стипендирање
и даље школовање ученика који
се покажу као потенцијали, заинтересовани,одговорни и успешни млади људи.
Техничка школа Ужице у сарадњи са Ваљаоницом бакра
Севојно, Импол Севалом, као и
локалном самоуправом континуирано спроводи потребне промотивне активности на мотивисању ученика широм Србије.
Марија Вељковић

Пре неколико година Техничка школа се храбро упустила у
подухват повезивања школства
и привреде. У сарадњи са седам
фирми које се баве израдом намештаја у ужичком региону (Атлас, Зип универ, Пино арт, Гин-

ко, Унико, Матис и Де два кат)
формирала је нови трогодишњи
образовни профил- Оператер за
израду намештаја, за који се, за
сада, школује тридесет ученика.
Потражња за овим занимањем је
велика, па су очекивања да ће сви
који успешно заврше своје школовање убрзо наћи посао. Овај
профил је спојио три заната- столарски, тапетарски и лакирерски, а ученици су током првог
разреда два дана на пракси, а три
у школи. У каснијим разредима се тај број повећава у корист
практичне наставе.
Подршка и похвале за овај
иновативни модел образовања
кроз јавно-приватно партнерство школа и компанија стижу

из Министарсва просвете, као и
од службе запошљавања, представника привреде, Регионалне
агенције за економски развој и
предузетништво „Веда“, али и
од иностраних амбасадора. Наиме, швајцарски амбасадор Урсула Ренолд је посетила Техничку
школу и похвалила амбициозну
и успешну иницијативу за унапређење образовања. Деца која
прођу кроз седам различитих
партнерских компанија свакако
ће стећи функционална знања и
показати да су добри ђаци, а сутра
могу бити и врхунски инжењери.
Њен закључак је да би било добро да наша школа буде узор и за
друге делове Србије. Амбасадор
Филип Ге је током разговора са

министром просвете Младеном
Шарчевићем рекао да је модел дуалног образовања створен у Техничкој школи у Ужицу најбољи
модел који је створен ван Швајцарске. А сам модел је израђен по
узору на швајцарски.
Из Техничке школе ова мисија
се даље шири по Србији. Чланови руководства школе су дуални
модел образовања представили
по многим градовима (Краљево,
Крушевац, Зајечар, Пријепоље и
др.), али и на Сајму образовања
у Београду, у Привредној комори
Србије на семинару „У сусрет закону о дуалном образовању“ и на
низу скупова у Србији.
Марија Вељковић

НА ЊИХ СМО
ПОНОСНИ
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Велики успех ученица Техничке школе на такмичењу
Књижевна олимпијада
На општинском такмичењу:
Прво место освојила је
Андријана Вранић,ученица 1.е1
Друго место освојиле су Тања
Алексић, Јелена Поповић и Милица Шопаловић ученице 1.е1
На окружном нивоу:
Прво место освојила је
Андријана Вранић,
Друго место Тања Алексић,
Треће место Милица Шопаловић
Андријани и Тањи, као и њиховој наставници Данки Гогић
желимо много среће на републичком такмичењу у Сремским
Карловцима.
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Прве награде на литерарним
конкурсима ученицима Техничке
школе
Прво место на литерарном
конкурсу „Русији с љубављу“
у организацији Српско-руског
клуба, добио је ученик Техничке
школе, Владимир Јокић, из 3.е3
одељења.
Прво место на књижевном
конкурсу „Кикини дани“, који се
по четврти пут организује у знак
сећања на Тијану Петровић и у
организацији Удружења дистрофичара Златиборског округа из
Ужица, освојио је ученик Техничке школе, Вукашин Сретеновић
из 4.е3 одељења.

Прва награда на
литерарном конкурсу
„Русији с љубављу“
у организацији
Српско-руског клуба

Последњи
поздрав
великом
господину
Господине Чуркин, или боље
да Вас ословим господине „Њет”,
на овај начин, ја као један млад
човек желим Вам рећи последње
збогом. Иако су наши преци уско
повезани нераскидивом везом
попут братске, ја бирам да Вам
персирам. Тако једино могу дочарати Вашу величину, јер нисам у могућности да на Ваш гроб
положим венац или поред њега
запалим свећу, за вечни починак
вашој бесмртној души.
Шездесет и четири године
верности и доследности својој
отаџбини украсили сте пркосом, инатом, праведношћу зарад
заједничке борбе против глоба-

лизма и лажи. Хладног погледа,
каква је и Ваша вољена Русија
и ужареног срца као запаљена
Москва која је отерала Наполеона, заседали сте у корист части
и поштења. Сада сте добили заслужено место поред Мотороле
и Гивија, поред славних козака
и поред самог цара Николаја.
Ваш колега, Лавров изјавио је да
сте преминули на борбеној линији, док сте заседали на самиту
у Њујорку. Постали сте прави
пример тога, да Русија није само
дивљачка нација, неуких пијанаца, како је описују душмани.
Научили сте свет да и ако Вашу
велику отаџбину не воле, морају
да је поштују. Да се у борбу не иде
само са пушком или бајонетом и
да крв не мора бити проливена,
да би се велики циљ постигао.
Велику захвалност моја отаџбина дугује Вама. У сред великог
састанка који је био уједињен да
нас окарактерише као свирепе и
окрутне, седели сте мирно и надмено. Ваша одлучност да им одрбрусите и приложите вето, била
је непоколебљива. Супротставили сте се целој међународној
заједници, зарад једне мале државе на брдовитом Балкану, која
вам се за ту услугу не може ника-

да довољно одужити. Оправдали сте тврдњу да наши народи
живе у љубави и православном
братству. У јеку борбе на нашој
земљи, када је цела земаљска
кугла била уједињена против нас,
Ваши сународници долазили су
на фронт одлучно и без страха.
Остали су упамћени код нас као
племенити витезови који штите част и ван своје територије.
А Ваше дело иде уз њихово, без
имало претеривања. Можда нисте осетили меткове и прашину,
али доживели сте много падова,
које сте уз тежак рад и знање превазишли. Исто онако као што је
Русија, после много падова на колена, успела да се чврсто усправи
и одбрани од непријатеља. Сваку
полемику учинили сте бољом,
Вашим супростављањем свему
лошем уз препоруку како треба
нешто добро да функционише.
Рат на Блиском истоку испречио се испред Вас као провера,
коју сте са лакоћом прошли уз
недвосмислено „њет”, по коме
сте надалеко чувени. Та кратка
реч, изговорена из ваших уста,
подигнута је на виши ниво. Она
означава стабилну борбу Ваше
државе и Вашег председника против остатка неморалног света.
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Ту реч краси чврста одлучност,
какву су имали и сами борци око
Стаљинграда, када су се тешко и
дуготрајно борили са налетима
нацистичких трупа и показали да
се упорност и жртве на крају исплате. Ваше речи и дело хумани
су исто колико и Ваш цар, који
нам је уз чврсту реч омогућио
помоћ после мукотрпног повлачења преко Албаније, када су нам
сви окренули леђа.
Рођени сте у највећој држави света, пуном богате историје.
Овоземаљски свет напустили сте
ван својих граница, у туђој држави, са сиромашном историјом на
борбеној линији и сахрањени са
два велика ордена. Одбранили
сте традиционално достојанство

од учесталих напада, доказавши
да није неопходно слушати оно
што већина диктира. Ваш лик и
дело, вечно живи у срцима, Ваших и мојих сународника, који
ће Ваш лик заувек чувати од заборава. Цела Чеченија и Москва,
цео Сибир и Урал, поносиће се
таквим сународником који је показао свима каква је Русија држава. А од Суботице, па све до
Старе планине српски народ поносиће се што је имао искреног
пријатеља у Вама. И Ваши душмани памтиће Вас као достојног
противника, са којим није било
шале. У руској народној песми
„Пошла два брата”, рањени козак
на самрти тражи папир да својој
деци поручи последње речи, за

ваше дело тако нешто није потребно. Јер прича о чувеном господину „Њет”, кружиће светом
увек. А Ваша деца биће поносна,
на бесмртно дело које је њихов
отац иза себе оставио.
Од Сибира до Призрена, од
Урала до Атоса, вечно ће се препричавати дела великог господина Витали Чуркина. Тај исти господин представља пример брата
Руса, који у најтежим тренуцима даје све од себе. Представља
праву слику Русије, као суверене
земље из које су поникли највећи
хероји људске историје.

					
Владимир Јокић
ученик 3.е3 одељења
Техничке школе
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Школска слава,,Свети Сава“
Школска слава ,,Свети Сава“
је прослављена и ове године у
нашој школи. Техничка школа имала је ту част да свечаном
прослављању празника, поред
ученика и наставника школе,
присуствују и наши многобројни
пријатељи и социјални партнери.

Традиционално, као и сваке године, смењује се домаћин
школске славе. Ове године имали
смо част да домаћин буде Слободан Павићевић и Војкан Мандић, власник предузећа „Флукс“.
Свечаности су присуствовали и
Мића Мићић, Радивоје Смиљанић (МПП,,Јединство“), Нинко
Тешић, Гордана Савић, Будимир
Булатовић (,,Импол Севал“), Љубица Суботић, Драган Благојевић
(ЈКП,,Водовод“), Милован Бошковић, директор компаније,,Дунав осигурање“, Живорад Јововић (,,Атлас“), Иван Љубојевић
(,,Пино Арт“), Милован Петровић (ЗИП,,Универзал“), Радивоје Кузељевић (UNICO), Саша
Милошевић, Дејан Филиповић
(ЕПС), Мирослав Дучић, Драган
Кнежевић из Историјског архива, и многи други драги пријатељи наше школе.
Сандра Алиспахић

Свети Сава –
светионик и путоказ нашег народа
Унапред да кажем, ово није
текст о Светом Сави који се стално понавља, о његовом одласку у
манастир, измирењу браће и томе
слично. Немам ништа против
таквих текстова, чак их и волим,
само сматрам да смо их научили
и да нам треба нешто више, несто
конкретније јер Свети Сава је за
нас много више од тога.
Сада када је идеја утопијске
земље зване Југославија и званично завршена, лепа идеја о
заједничком животу свих Јужних Словена који деле исти језик
и исти менталитет, исте корене
и почетке, само мање или више
различите путеве и историју, наш
народ се враћа на стари пут. Пут
трагања за историјом, коју смо
стварали и писали вековима, вероватније хиљадама година, а заборавили за свега педесетак. Док
су други народи гледали Југославију као једну станицу на свом
путу ка сопственој нацији и у
њој ужурбано обнављали, неретко и измишљали своју историју,
ми смо нашу исто тако брисали
и заборављали, гледајући на њу
као на неки терет из прошлос-

ти, као на ранац пун камења који
нас је толико година оптерећивао и сметао нам да будемо оно
што јесмо. Тек сада схватамо да
то није било камење, него благо
вековима скупљано, а тако лако
просуто. Остаје нам само да сакупимо оно што се сакупити може.
А одакле да кренемо него од
Немањића, темеља нашег народа, очева наше нације, зачетника наше културе, најбољег и
најсветлијег доба наше историје.
Било је Србије и пре Немањића,
било је великих владара и хероја,
али смо их неправедно одбацили
и заборавили, и о њима не знамо скоро ништа. Чули смо ми и
за неког Властимира, Мутимира,
Јована Владимира, Часлава, али
шта знамо о њима? Заборавили
смо бар пет векова пре и пет после Немањића, али Немањиће не
смемо и надам се нећемо. На трагу ка Немањићима, после толико
времена пишу се књиге о тим ве-
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ликим владарима, снима се прва
серија. Прва серија о Немањићима тек сада! А колико партизанских филмова и серија је снимљено и емитовано изнова и изнова,
не би ли нас убедили да наша
историја почиње доласком комуниста на власт и да је пре тога
само таман део наше народне
историје и стога треба да буде
избрисан. Као што рекох, на сву
срећу, враћамо се тим великим
људима и поново се поносимо
Стефаном Немањом, Стефаном
Првовенчаним, Душаном и Лазаром. Али и даље остајемо неправедни према највећим од свих
тих великих. Највећег у целој нашој историји! Наравно, мислим
на Светог Саву! Чак и данас када
смо толико близу краја изградње
новог симбола наше нације, испуњења наше вишевековне жеље,
нашег малог одужења том великом човеку, нашем великом оцу,
мислим да то није оно што је
очекивао од нас. Биће то један од
највећих православних храмова
на Балкану, а и шире. Да се разумемо, мени је тај храм понос и
због величине, и због онога коме
је посвећен, и због своје лепоте,
најлепши је од свих изграђених у
последњих пет векова, само мислим да Свети Сава то од нас није
желео. Он је правио једну другу
грађевину, много већу и узвишенију. Не мислим на Хиландар

који је изградио и оставио нам да
нас води кроз будуће време и да
нам буде дуго центар културног и
верског живота, да нам буде прва
болница, библиотека и још много штошта. Његова грађевина је
његов народ, српски народ, православни народ, писмен народ и
народ узвишен по поштењу, моралу, хуманости и слози. До скоро смо то били по свему, осим по
писмености. Наравно, за оловку
није било времена, требало је
држати пушку и мотику да би се
обезбедили слобода и хлеб. Сада
када имамо хлеб и слободу, одбацисмо ми те наше врлине, а самим тим и Светог Саву. Остависмо његову грађевину без крова,
одбацисмо оно захваљујући чему
и постојимо. Нису Турци спалили мошти Светог Саве зато што
је православни светац, њихова

наредба је била да се хришћани не дирају. Још је и Мухамед
рекао: „ Не дирајте оне којима
је дато јеванђеље, оно је њихов
пут до Бога и спасења“, а један
од првих закона Османске царевине је био баш тај о слободи
„ Исусове вере“. Спалили су мошти зато што је он био симбол и
звезда водиља једног народа који
је тражио слободу. На заставама
устаника је био његов лик и узвикивано је његово име. Нису хтели да униште православље него
један народ, народ непокоран и
жељан своје слободе и своје државе. На срећу, нису успели, чак
је спаљивање добило и контра
ефекат, Свети Сава је још више
био у свом народу после тога.
Али оно што не успеше Османлије, успели смо ми сами. Дође
комунизам, народ осети мало
пара и као што наш народ каже:
„ Дај човеку паре и видећеш какав је човек.“ Показасмо сви ми
какви смо људи и после тога оста
мало вере, мало морала, мало
поштења и мало слоге. Али како
нам кажу наша „браћа“ са запада,
шта ће нам то што је застарело и
није више ИН. Оно што је старо
колико и сам човек, није више у
моди? То је као да кажемо да је
човек застарео и да треба да будемо нешто друго. А шта би то
друго могли бити, ако не људи?
Ми Срби смо познати као вечити бунтовници, борци за истину
и слободу. Морамо се вратити
на тај пут, пут правде и истине,
јер то је наш ДНК, наш код, иако
сада сакривен дубоко у нама, ту
је негде, живи са нама, ипак нам
је усађен. Усадио нам га је Свети
Сава. И то је наша прошлост, а
надам се, и будућност!
Живели ви мени, а и ја са
вама, са вечним благословом оца
нашег Светог Саве, хвала му и
слава за све!
Немања Ђурић,
вероучитељ
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Животна
лекција
Сцена 1.
У учионици седе ђаци и
чекају да дође професор. Ваде
књиге и свеске, стављају на сто,
спремају се за час.
Милица: Е, ко је редар? Мора
на табли да напише датум. Знате
да то код нашег професора мора
да буде тако или никако.
Невена (редар): Е, да. Ја заборавила. (ужурбано устаје и пише
на табли 27.1.2017.)
Тамара: Ево га, ево га! Седи на
место!
Невена дотрчава до свог места и седа.
Сцена 2.
Професор улази. Сви устају.
Он у једној руци држи кишобран,
а у другој кесу.
Професор: Добар дан, децо!
Сви: Добар дан!
Професор ставља кесу на катедру и каже: Седите! (краћа пауза) Све што сте извадили за час
вратите у своје торбе.
Деца су зачуђена, полако и у
неверици враћају све у ранчеве.
Тамара: Али зашто? Што сад
то?
Професор ћути и вади из кесе
велику теглу и ставља је на сто.
Ученици почињу да се кикоћу.
Милица: О, професоре, је ли
ми то данас остављамо зимницу?
Сви се кикоћу.
Професор: Ма, шта ми наприча. Зимница на часу математике.
Није него. Изгледа сте ви заборавили који је данас дан, а датум
сте написали на табли. Ко је редар?(мало се продере)
Невена устаје: Ја сам, професоре. (каже стидљиво)
Професоре: Е, па, редар, сети
се сад који је данас дан. Ајде, сви
мућните главом.
Тамара: А, па да, Савиндан!

Школска слава!
Сви у глас: Да, јесте! Јој, ми заборавили!
Префесор: Па шта радимо
сваке године на овај дан? О чему
причамо?
Невена (још стоји откада ју је
професор прозвао): Ви нам, професоре, сваке године причате на
Савиндан о животу...
Професор: Ајде, ајде, лепше
то реци. Да вас чујем.
Сви: О доброти, љубави и
смислу живота.
Професор: Е, то је тачан одговор. Ни ове године нећу направити изузетак. Можда ми је и ово
последња година коју ћу радити
у школи и последњи Савиндан.
(замишљено) Чека ме пензија...
Милица: И, ви тако кажете
сваке године. Нећете ви у пензију. Сачекајте још мало, па кад
ми из школе, онда и ви из школе... да одемо заједно у пензију. Ја
ионако планирам да будем пензионерка чим матурирам.
Сви се смеју.
Професор се не смеје и каже:
Мир, мир, видим ја да ви не размишљате правилно чим хоћете
да будете пензионери на почетку
живота и младости. Зато сам и
донео ову теглу.
Невена: А зашто вам треба тегла да бисте нам причали
о смислу живота. Да сте нисте

мало збунили. Можда сте је понели на пијац?
Професор: Седи, бре, доле!
Какав пијац! Слушајте ме сад
пажљиво и да муву нисам чуо.
Ученици га гледају, а он из
кесе вади орахе, па их ставља у
теглу.
Професор пита ученике : Да
ли је тегла пуна?
Они потврђују у глас: Јестеее!!!
Затим вади и ставља каменчиће.
Професор: Је ли сад тегла
пуна?
Милица: Јесте, нема игла где
да стане.
Затим узима и сипа шаку песка и пита: Да ли је сада тегла
пуна?
Тамара: Сад је баш пуна!
Е, онда професор из кесе извади кесицу кафе и сипа мало
кафе у теглу.
Сви се смеју.
Професор: Хоћу да схватите
да ова тегла представља ваш живот.Треба да знате шта је важно,
а шта неважно у вашим животима. Ораси представљају оно
што вам је најважније у животу,
породица, пријатељи, здравље,
вера, љубав, образовање... Каменчићи су остале ствари које су
вам важне, гардероба, изласци...
А песак представља мале ствари,
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најнебитније за срећу. Ако напуните теглу песком, нема места за
кестење и каменчиће.Тако је и у
животу. Водите рачуна о стварима које су кључне за вашу срећу.
Све остало је песак. Јесам ли био
јасан?
Сви: Јесте, професоре!
Милица: А шта представља
кафа?
Професор: Е, па, лепо, Милице, што то питаш. Ма колико мислите да вам је живот пун, увек
треба да оставите места за шољицу кафе са пријатељима. Али не
за време часова, Милице, него за
време одмора или после школе.
(мало прекорно)
Милица: Ма, наравно, то се
подразумева, професоре.
Сцена 3.
Невена подиже руку.
Професор: Изволи, Невена.
Невена устаје: Ја сам пре неки
дан помислила нешто лоше о једној особи и дозволила да ме обузме срџба и бес, а без разлога.
Професор: Хајде, испричај
нам шта се то десило.
Невена: Кренула сам кући после школе и чекала аутобус. Села
сам на клупу, купила кекс и читала књигу да ми брже прође време.
Поред мене је седео један господин. Када сам ја узела кекс, и он
је узео један. Прво ми је то било
чудно. Онда је поново то ура-

дио. Тада сам се већ изнервирала.
Када је остао само још један кекс,
он га је полако преломио и пола
узео он, а другу половину оставио мени. Е, то је било превише.
Устала сам са клупе и љутито стала три метра даље од њега. Утом
је наишао аутобус и ја сам пошла
да извадим карту, а тада сам видела да у торби стоји мој кекс и
да је онај кекс био кекс оног господина, а он га је стрпљиво и без
нервозе поделио са мном. Ајој,
како ми је било непријатно и колико ме је било стид, не могу вам
описати!
Професор: Видите децо, ко
зна колико пута смо у нашем животу појели туђи кекс, а да то нисмо ни приметили. Зато пре него
што почнете да мислите лоше о
некоме гледајте пажљиво детаље,
често ситуација није онаква каква нам изгледа на први поглед.
Тамара: А професоре, лако
је то све рећи, али како успети у
свему томе. Како да знамо шта је
заиста у животу добро?
Невена: Да ли могу ја да одговорим на ово питање, професоре?
Професор: Наравно, сви те
слушамо.
Невена: Мени је моја бака
још док сам била мала испричала
причу о два вука. Она каже да се
у души сваког човека води битка

између два вука. Један вук представља бес, завист, љубомору,
похлепу,злобу, а други представља доброту, мир, љубав, љубазност, саосећајност, веру.
Милица: Све је то мени јасно о та два вука, али који вук на
крају победи? Како да победи
онај добри?
Професор: Е, Милице, ајде ти
сад, благо мени, пред таблу.
Милица: Јој!!!Увек ја! (Узима
креду и излази)
Професор: Пиши једначину
икс + ипсилон једанако је.
Милица (пише): Али ово је
једначина са две непознате.
Професор: Да, али дато ти је
решење.
Милица: Да, решење је ДОБРОТА.
Професор: Е, а која је вредност икс, а која ипсилон?
Милица: Па, нека икс буде добри вук у нама, а ипсилон зли вук
који чучи у свакоме од нас.
Професор: Тачно тако! То је
можда и најтежа једначина која
постоји. И знате ли како се решава, који вук победи?
Сви: Не!
Професор: Децо, победи онај
вук кога храните!
Мало ћуте и замишњени су,
па Милица каже: Значи, свако
треба да је реши сам.
Професор: Баш тако!
Милица одлази на место.
Сцена 4.
Професор прилази да обрише
таблу и испада му хиљаду динара
из џепа.
Тамара: Професоре, испао
вам је новац!
Професор: Е, гле! Сагиње се и
узма новац и пита: Ко би желео
ову новчаницу?
Сви су подигли руке.
Затим је згужвао новчаницу:
Ко је жели сада?
Опет су сви подигли руке. Затим је баци на под и згази ципелом.
Професор: Ко је сад жели?
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Сви дижу руке.
Професор: Е, децо, сада сте
научили добру лекцију. Шта год
да сам урадио са новчаницом
још увек сте је желели. Она је,
шта год сам јој ја урадио, вредела 1000 динара. Много пута у
нашим животима и ми смо згажени, приземљени, осећамо се
мање вредним. Запамтите, шта
год вам се догодило ви никада
нећете изгубити своју вредност.
Ви сте посебни и немојте то никада заборавити!
Затим професор погледа на
сат и каже: Још мало ће да звони.
Хајде да ми овај час завршимо
као и сваке године, у духу Савин-

Вече гитаре у
Техничкој школи
Десетак гитариста Техничке
школе Ужице, различитих узраста, представили су своје знање
и вештину 25-ог јануара, уочи
прославе школске славе Свети
Сава. На програму су били класика, рок и фламенко. Пред гостима су свирали и певали Тихомир Кнежевић, Никола Туцовић,
Лука Кљајић, Анђела Обрадовић,
Андрија Аџемовић, професор
Бранко Лукић и Александар Лончар.
Поред њих, програм је водио

дана и православља. Како ми то,
децо завршимо час?
Сви: Причом о љубави.
Професор: Тако је. Хајде, Тамара, изађи и прочитај оно наше.
Тамара излази, узима од професора свитак, окреће се према
публици и чита Химну љубави:
„ Ако језике човечије и анђеоске говорим, а љубави немам,
онда сам као звоно које јечи, или
кимвал који звечи.
И ако имам дар пророштва
и знам све тајне и све знање, и
ако имам сву веру да и горе премештам, а љубави немам, ништа
сам.
И ако раздам све имање своје,

и ако предам тело своје да се сажеже, а љубави немам, ништа ми
не користи.
Љубав дуго трпи, благотворна је, љубав не завиди, љубав се
не горди, не надима се,
Не чини што не пристоји, не
тражи своје, не раздражује се, не
мисли о злу,
Не радује се неправди, а радује се истини,
Све сноси, све верује, свему се
нада, све трпи.“
Љубав никад не престаје!
Након читања химне професор (који замишљен седи на столици) устаје с столице, махне руком и каже: „Децо, час је готов!“
КРАЈ
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ученик четвртог разреда Филип
Радојичић са којима је сарађивао
Михаило Марковић, и наравно да не заборавимо фотографе
Жарка Танкосића и професора
Момчила Аћимовића. Било је то
једно пријатно вече посвећено
музици, а ми се надамо да ће се та
традиција наставити и убудуће.
А сад да чујемо нешто више о
музичком правцу ‚Фламенко‘.
Уметност фламенка се односи,
са једне стране, на уметност која
обухвата плес, певање и свирање
на гитари, а са друге, на посебан
стил живота андалузијског народа. Уметност фламенка је такође
израз сазревања човека. Кроз
садржаје којима се бави и форме
кроз које се изражава, дочарава
нам условљеност, динамичност и
ритмичност тог сазревања.
Фламенко није баш увек правилно схваћен. Обично га људи
везују само за плес. Многи одлазе у барове где се изводи фламенко само да би гледали плес и
углавном немају интересовања
за музику. Фламенко је у суштини прво певање, па тек онда плес,
гитара и остало. Мало је оних
који знају шта је фламенко, односно где и како је све почело
Фламенко је, у свом развоју,
прошао кроз неколико фаза.
Првобитно није било гитарске
пратње (певање a palo seco) ни
професионалних извођача, а

плесало се и певало на приватним забавама, у двориштима и
крчмама. Потом наступа златно
доба, након 1860. и траје до 1910.
године. У овом периоду отварају
се посебне кафане у којима се изводи фламенко (cafés cantantes),
оснивају се школе за професионалне фламенко извођаче, уводи
се гитара као незаобилазан елемент спектакла, диференцирају
се мушке и женске технике игре
итд. Убрзо фламенко осваја позоришну сцену и балет, па овај
период можемо назвати и фламенко опером ((ópera flamenca).
Није искључено да је фламенко
у свом развоју био инспирација
многим композиторима и песницима, попут Мануела де Фаље и
Федерика Гарсије Лорке, који су
му као оригиналној уметничкој

творевини посветили посебну
пажњу.
Најпознатији и, могло би се
рећи, најзначанији шпански музичар XX века и композитор фламенко музике јесте Франсиско
Санчез Гомес (Francisco Sánchez
Gomes), познатији као Пако де
Лусија (Paco de Lucía). Први је
шпански гитариста који је добио
почасни докторат чувеног Беркли колеџа за музику из Бостона,
синоним је за фламенко гитару и
истовремено један од најоригиналнијих уметника овог жанра.
Препоручујемо да у свој музички избор уврстите и његове композиције и бар на тренутак себи
дочарате егзотичне пределе Шпаније.
Александар Лончар 3е1
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Атлетика покрај
Ђетиње
ИНТЕРВЈУ СА
ПЕТРОМ
УДОВИЧИЋЕМ

На првенству Србије на
10.000 метара Петар Удовичић,
особа са инвалидитетом, у категорији Т37 (особе са дечијом церебралном парализом) оборио је
Светски рекорд, који је пре тога
постављен 10.07.2005.године у
Новом Лондону.
Поводом овог успеха, позвали смо Петра као бившег ученика наше школе, да нам кроз један
неформално формалан разговор
исприча животну причу.
Добар дан, Петре. За почетак,
реци ми чиме те је атлетика привукла?
- Добар дан. Атлетику сам

почео да тренирам у седмом разреду, по препоруци наставника
физичког јер сам дете са церебралном парализом, да би ми се
мишићи развијали.
Колико ти је рада и труда било
потребно да постигнеш овакве
резултате?
- Прве резултате сам остварио
после три године, 2014. На Европском првенству сам освојио
пето место, и од тада су се низали
све бољи резултати, а 2016. године сам оборио Светски рекорд на
10.000 метара.
Сигурно си имао успона и падова... како си се носио са тим?
- Наравно, много пута сам
размишљао да прекинем са тренирањем, правио сам и мале паузе, али када помислим шта све
могу да постигнем, да могу од
тога да живим, вратим се на тренинге.
Да ли си се сретао са немаром
друштва за особе са инвалидитетом?
- Не, напротив. Ја сам у Удружењу церебралне парализе Златиборског округа, увек ми излазе
у сусрет, помагали су ми око тренинга, школе и за њих имам само
речи хвале.
Да ли си имао подршку својих
најмилијих и колико ти је она
значила?
- Наравно, родитељи и брат
су увек били уз мене. Пре четири
месеца сам озбиљно размишљао

да прекинем, брат ме одговорио
од тога и ево и данас тренирам.
Имаш много успеха, можеш
ли да издвојиш један као теби
најдражи?
- Мој најзначајнији успех је
што сам оборио Светски рекорд
на 10.000 метара. Оборио сам га
за скоро 20 секунди. Надам се да
ћу то побољшати наредних година.
Ти си матурант наше школе,
чега се радо сећаш из школских
дана?
- Радо бих се вратио у школу.
Професори су ми увек излазили
у сусрет када сам излазио на тренинге и ишао на припреме. Много сам им захвалан на томе.
Можеш ли да издвојиш неког професора који ти је остао у
најлепшем сећању?
- Можда професори праксе,
највише времена сам проводио
са њима, али не бих изоставио ни
остале.
За крај, да ли имаш животног
узора ?( Наравно, не мора да буде
везан за атлетику.)
- Да, то је мој тренер, Жељко
Челиковић. Он је освојио тринаест медаља на великим такмичењима. Волео бих да поновим
његов успех.
Хвала пуно на сарадњи, Петре.
- Хвала и вама што сте ме позвали.
Захваљујемо се Петру још једном и желимо му много успеха у
даљој каријери.
Ивана Јелисијевић 3г
Милица Петровић 3г
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Бизнис
инкубатор
Бизнис инкубатор је изум који
има циљ да подржи отварање и развој нових предузећа. Постоји много облика инкубатора и сви
имају исти циљ. Oно што је
свима заједничко јесу услуге и стручна подршка која
се пружа оснивачу предузећа како би што безболније
прошао „дечије болести“ у
пословању.
Идеја ове услуге је да
подржи креативне и иновативне идеје појединаца који
су вољни да их реализују али
не поседују почетни капитал.
Инкубатори су настали 80-их
година у Енглеској и Немачкој, а 90-их година постају
веома важан инструмент
развоја предузетништва у
Европској Унији. Данас у ЕУ
постоји преко 900 различитих модела, а њихово постојање
значајно може унапредити развој
предузетништва у земљама у транзицији попут Србије.
Бизнис инкубатор је систем који
помаже предузетницима да у првим
годинама пословања опстану на тржишту.
,,Бизнис инкубатор центар
Ужице“ ДОО налази се поред ма-

Magic Leap уређај за
проширену
реалност
,,Magic Leap“, 4,5 милијарди долара вредан стартап који “проширује”
људски вид додавањем дигиталних
слика, ускоро ће завршити радове
на прототипу.
Ово је прва фотографија радне верзије Mеџик Лип преносног
уређаја за проширену реалност, до
које је дошао амерички портал Бизнис Инсајдер.
Следеће недеље ће бити одржан
састанак борда директора на ком би

гистралног пута Београд- Ужице,
у индустријској зони Л у Севојну,
5 км од Ужица. Располаже пословним простором од 1600 м², у оквиру
кога се налази двадесет пословних
јединица површине од 23 - 116 м² и
административни део са конференцијском и салом за обуке.

„Бизнис инкубатор центар
Ужице“ ДОО обезбеђује подршку младим привредним субјектима у циклусима од четири године у
виду субвенционисане цене закупа
пословног простора, административно - техничке помоћи и обука.
Делатности које подржава инкубатор су производне, иновативне и
интелектуалне.
требало да се расправља о могућностима смањења ове технологије у
компактније издање, које би могло
бити понуђено јавности.
Међутим, прототип је још далеко од те фазе.
Досад је у овај пројекат инвестирано више од 1,39 милијарди долара.
Мешана реалност, скраћено МР,
је потпуно супротна од виртуелне
стварности у којој је цело окружење
виртуелно.
Још увек није откривено на који
начин функционише ,,Magic Leap“,
као ни на који начин се он разликује
од других сличних уређаја, као што
је на пример Мајкрософтов Холо
Ленс.
Погледајте овај занимљив видео:
link 1
link 2
Алексије Вукић 3е1

Поред подршке привредних
субјеката у склопу инкубатора,
Бизнис инкубатор центар Ужице
омогућава саветовања и обуке потенцијалним предузетницима, као
и привредним субјектима који већ
обављају своју делатност на тржишту.
У сарадњи са Техничком
школом, уз подршку РАС-а и
Града Ужица, Бизнис инкубатор је покренуо пројекат,,Твој
успех почиње твојом идејом“.
Крајњи корисници пројекта
су млади људи, ученици завршних разреда средњих техничких школа који се суочавају са чињеницом да не могу
добити посао због недостатка практичног искуства и
опште економске ситуације у
региону, већ су принуђени да
започну сопствени.
Подизањем предузетничког духа код средњошколаца
кроз реализацију тренинга за
започињање сопственог бизниса и њихово заједничко деловање кроз остварење сопствених
бизнис идеја за резултат ће имати
успех, односно самозапошљавање,
што ће довести до смањења броја
незапослених.
Више о Бизнис инкубатору можете прочитати на сајту
Александар Радовановић 4 е3
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Како се праве процесори?
С обзиром на то да се, у добу у
кој којем живимо, са примењеном
микропроцесорском технологијом
све чешће срећемо кроз уређаје које
свакодневно користимо, компанија
Интел је припремила материјале који илуструју процес настанка
кључне компоненте сваког напредног уређаја-процесора…

Песак (лево)
Са отприлике 25% Силицијум је,
након кисеоника, најчешћи елемент
земљине коре. Песак, посебно кварцни песак, садржи висок проценат
Силицијума у форми Силицијум
диоксида (SiО2) који је основна сировина за израду полупроводника.
Топљени Силицијум (средина) –
размер: Ниво вафера (~300мм)
Силицијум се пречишћава кроз
више фаза како би се добио квалитет који задовољава стандарде за израду полупроводника. Пречишћен,
назива се “силицијум електронског
степена” Он може имати свега један страни атом на милијарду силицијумских атома. На овој слици
може се видети како настаје кристал
из пречишћеног истопљеног силицијума. Такав моно-кристал назива
се Ингот.
Mонокристални Силицијумски
Ингот (десно) – размер: ниво вафера (~300мм)
Ингот је направљен из силицијума електронског степена. Сваки
појединачно тежи око 100 килограма и по саставу је 99.9999% силицијума.
Сечење Ингота(лево) – размер:
ниво вафера (~300мм)

Ингот се сече у индивидуалне
силицијумске дискове који се зову
вафери.
Вафер (десно) – размер: ниво
вафера (~300мм)
Вафери се полирају док се са њихове површине не уклони и најмања
грешкица и док не постану глатки
као површина огледала. Интел купује већ готове вафере од произвођача, а за напредну технологију
45нм Хигх-К-Метал Гате користи
вафере са пречника 300мм. Када је
Интел започео производњу чипова,
електронска кола су штампана на
ваферима од 2 инча (око 50.8мм).
Сада компанија користи 300 милиметарске (12-инчне) вафере, што
значајно доприноси смањењу трошкова.

Наношење
фото-осетљивог
слоја (лево)– размер: ниво вафера
(~300мм)
Течност (плаве боје на слици)
која се сипа док се вафер окреће је
фото-осетљив слој сличан оном који
се користи у аналогној фотографији.
Вафер се, током овог корака, окреће
како би се омогућило да нанети фото-осетљиви слој буде веома танак и
уједначен.
Излагање (средина) – размер:
ниво вафера (~300мм)
Фото-осетљиви слој се излаже ултра-љубичастом светлу. Хемијска реакција која се догађа
слична је ономе што се дешава са
филмом у аналогном фото-апарату,
када притиснемо дугме за сликање.
Фото-осетљиви слој, изложен УВ
светлу, мења структуру и постаје
уклоњив. Излагање светлу обавља
се тако што се користе разне маске
које имају улогу матрица у овој фази
производње. Коришћене са УВ светлом, маске праве различите кружне
шаре на сваком слоју микропроцесора.
Излагање (десно) – размер: ниво
транзистора (~50нм)

Иако се неколико микропроцесора прави на истом ваферу, ова
сликовита прича сада ће се фокусирати на мали делић микропроцесора – на транзистор или његов
део. Транзистор функционише као
прекидач, контролишући проток
електричне струје у компјутерском
чипу. Интелови истраживачи развили су толико мале транзисторе да
њих чак 30 милиона може стати на
главу чиоде.

Испирање фото-осетљивог слоја
– размер: ниво транзистора (~50нм)
Омекшали, желатинозни део
фото-осетљивог слоја се у потпуности уклања растварачем. Ово открива шару коју је на фото-осетљивом слоју оставила маска.
Урезивање (средина) – размер:
ниво транзистора (~50нм)
Фото-осетљиви слој неизложен УВ светлу, не би требао бити
оштећен. На делу са кога је уклоњен
хемијским путем урезаће се жељена
шара.
Уклањање фото-осетљивог слоја
(десно) – размер: ниво транзистора
(~50нм)
Након урезивања жељена шара
постаје видљива.

Примена фото-осетљивог слоја
(лево) – размер: ниво транзистора
(~50нм)
Нанешени фото-осетљиви слој
(плава боја), на који се деловало,
испира се до следећег корака.
Имплантација јона (средина) –
размер: ниво транзистора (~50нм)
Кроз процес који се зове имплантација јона (један облик овог
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процеса зове се “додавање примесе”), изложена зона силицијумског
вафера се бомбардује разним хемијским примесама које се називају јони. Јони се имплантирају у
силицијумски вафер како би се, на
тим деловима, променила његова
проводљивост електрицитета. Јони
се испаљују на површину вафера веома великим брзинама. Електрично
поље убрзава јоне до брзине од преко 300.000 км/х.
Уклањање фото-осетљивог слоја
(десно) – размер: ниво транзистора
(~50нм)
Након јонске имплантације,
фото-осетљиви слој се коначно уклања, и страни атоми су имплантирани (на слици су означени зеленом
бојом)

Метални
Слојеви
(десно):
Ниво транзистора (6 Транзистора
~150нм)
Вишеслојни наноси од метала
су, попут жица, спојили различите
транзисторе. Начин на који се они
спајају одредили су архитектонски и
дизајнерски тимови који се старају о
функционалности датог процесора.
Иако се компјутерски чипови чине
врло танким, они могу имати преко
20 слојева којим се формира врло
сложено коло. Ако се увећано гледа
на чип, може се уочити сплет линија, кола и транзистора који изгледају као футуристички, вишеслојни
систем аутопутева.
Тест сортирања вафера (лево)
(~40мм)

Подлога, коцкица и слој који
служи за одвођење вишка топлоте
спајају се како би се комплетирао
процесор. Зелена подлога представља електрички и механички контакт преко којег ће процесор комуницирати са остатком рачунарског
система. Сребрна плочица на врху
процесора је термички контакт на
који ће доћи уређај за хлађење. То ће
све помоћи процесору да се хлади
током рада.

Готов транзистор (лево) – размер: ниво транзистора (~50нм)
Израда транзистора се приближава крају. Три рупе су избушене у
заштитном омотачу изнад транзистора. Ове три рупе ће бити испуњене бакром како би се направио спој
са другим транзистором.
Електрофореза (средина) – размер: ниво транзистора (~50нм)
Вафери се стављају у сумпорни раствор у овој фази. Јони бакра
се полажу на транзистор процесом
који се зове електрофореза. Јони
бакра путују од позитивно наелектрисаног пола Аноде до негативног
(катоде) коју представља сам вафер.

Овај делић комплетираног вафера се ставља на први функцијски
тест. У овој фази, сваки чип се појединачно тестира и одговор који чип
даје се пореди са претходно утврђеним “исправним одговором”.

гућих окружења (фабрици микропроцесора) а у овом прегледу смо
приказали само оне који су најзначајнији.
Тестирање и одређивање класе
(лево) – размер: Ниво паковања
Током финалног тестирања,
процесори се тестирају како би им
се утврдиле кључне карактеристике (као што су на пример потрошња
енергије и максимална фреквенција).

Након електрофорезе (десно) –
размер: ниво транзистора (~50нм)
На површини вафера ови јони
направиће танак слој бакра.
Полирање (лево) – размер: ниво
транзистора (~50нм)
Вишак материјала ће полирањем
бити одстрањен.

Сечење вафера (средња) – размер: Ниво Вафера (~300мм)
Вафер се сече на делиће који се
зову коцкице.
Одбацивање
неисправних
коцкица – размер: Ниво Вафера
(~300мм)
Оне коцкице које су исправно
реаговале на тест пролазе тест и иду
на следећи корак (паковање).

Индивидуална коцкица (лево) –
размер: Ниво коцкице (~20мм)
Ово је појединачна коцкица која
је добијена сечењем и поступком
описаним у претходним корацима.
Паковање (средња) – размер:
Ниво паковања (~40мм)

Процесор (десно) – размера:
Ниво паковања (~40мм)
Завршен процесор. Микропроцесор је најкомплексији направљени производ на земљи. У ствари, он
се израђује из стотина и стотина корака и то у најчистијем од свих мо-

Распоређивање (средња) – размер: Ниво паковања
На основу теста, процесори
сличних карактеристика се групишу
и пакују у заједничке транспортне
посуде.
Малопродајно паковање (десно)
– размер: Ниво паковања
Једном склопљени и тестирани,
процесори иду или специјалистима
који склапају конфигурације или
у малопродају, спаковани у препознатљиве кутије.
Извор: Туан Ан Нгуyен,
корпорација Интел
Оригиналан текст преузет са
сајта tom’sHardware
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ЛЕК КОЈИ ЈЕ ПРЕПОРУЧИО И САМ ХИПОКРАТ:
Ово је вероватно најздравији природни напитак на свету?
Сурутка
Позитивни ефекти сурутке
Научна истраживања показују
да сурутка, односно њени протеини
имају утицај на многе савремене
болести, јер може спречити упалне
процесе, смањити или спречити погоршање у вези са статусом мишића: ублажити последице системског
тренинга и повреда (преломи, опекотине) или операција.
Здрава је јер садржи минерале - натријум, калцијум, фосфор,
магнезијум, цинк, бакар, кобалт,
манган и молибден, као и велику
концентрацију млечне киселине и
млечних ензима. Млечне киселине
одржавају ниску PH вредност у цревима и уништавају прекомеран број
нездравих бактерија и гљивица, а
низак PH уједно подстиче перисталтику, која омогућава нормалан рад
црева.
Ефекти на тело антиоксиданса
глутатион
Протеини сурутке стимулишу
стварање глутатиона, који је најкориснији водотопиви антиоксидант
у телу, који се састоји од аминокиселина цистеина, глицина и глутамина. Суруткин протеин је богат
са све три амино киселне, поготово
цистеином, која је кључна у формирању глутатиона, а у другој храни га
нема довољно, нити у правом односу наспрам других аминокиселина.
Истраживања показују да глутатион инхибира настанак неких врста
рака, штити од слободних радикала
и тиме одржава здраве ћелије и штити их од токсина, као што је хидроген пероксид, тешки метали, канцерогени, и неки слични. Занимљиво,
протеин сурутке селективно може
смањити ниво глутатиона у туморским ћелијама, која се у нормалним
и болесним ћелијама увелико разликују. У туморским ћелијама, глутатиона је више. На тај начин тумору
се повећава шанса за живот. Пошто
је тешко смањити ниво глутатиона у
туморским ћелијама а да притом не

смањимo ниво глутатиона у целом
телу, чему следи погоршање стања
здравља пацијента, потрошња протеина сурутке је веома препоручена.
Суруткини протеини су сигурни и
практични, тако да слични ефекти
нису уочени у ниједном другом извору протеина.
Глутатион има као антиоксиданс
у телу пуно функција. Побољшава
рад јетре, штити мозак, стимулише имуни систем, елиминише или
спречава хепатитис Б, Алцхајмерову

и Паркинсонову болест, симптоме
ХИВ-а и АИДС-а и систематски јача
отпорност организма.
Јачање имунолошког система
Неке фракције суруткиних
протеина директно и индиректно повећавају имунолошки систем
организма, и то тако да граде имунолошке ћелије, које неутралишу
бактерије, гљивице и вирусе.
Лакше губљење телесне масти
Протеини сурутке спречавају
апетит, јер они садрже гликомакропептид, материју која подстиче ослобађање хормона колецистокинина. Овај у телу надзире рад целог
дигестивног тракта, од уноса хране до пражњења црева. Тако може
спречити прекомерни унос хране
и тиме олакшава мршављење и губитак масти. Гликомакропептид не
садржи фенилаланин, тако да може
бити прикладан (као један од ретких
протеина) за фенилкетонурике, јер
они те амино киселине не могу метаболизирати.
Мање холестерола
Лактоферин у сурутки смањује
или спречава оксидацију ЛДЛ-холестерола (штетног), а такође инхибира формирање артеросклерозе.
Осим тога, сурутка лагано повећава
количину ХДЛ-холестерола (користан или заштитни) и на тај начин
има позитиван ефекат на ниво холестерола и триглицерида у крви,
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решава проблеме са циркулацијом,
као што су зачепљење артерије.
Ефекти на крвни притисак
Биоактивне пептидне фракције
(углавном мањи пептиди) у сурутки
инхибирају АЦЕ (ензим ангионтензинске конвертаже) и тако спуштају
крвни притисак и побољшавају рад
срца.
Превенција распада мишићних
влакана
Интензиван системски тренинг,
повреде, опекотине, операције и
стрес стимулишу ослобађање кортизола, главног хормона у телу који
разграђује мишићно ткиво, како
би се задовољиле потребе тела. Брз
прелазак суруткиних протеина у
крв делотворно зауставља катаболизам у организму, чиме се мишићно
ткиво штити од даљег пропадања,
особито у јутарњим сатима, на празан желудац те одмах након вежбања и након повреда, опекотина и
после операција, када је потреба за
протеинима особито висока. Суруткини протеини такође промовишу
синтезу беланчевина у телу (анаболизам), инхибирају упале и помажу
обнову тј. pегенерацију организма.
ЗА СПОРТИСТЕ
Суруткин протеин садржи читав ланац беланчевина: б-лактоглобулин, а-лакталбумин, имуноглобулине,
гликомаркопептиде,
лактоферин, Лактопероксидаза, лизосоми. Он обезбеђује и значајне количине Леуцина, који убрзава синтезу мишићних протеина, а самим
тим и раст мишића. Спортисти који
исхраном уносе више леуцина имају
глатке мишиће са мањим процентом масти, односно бољу мишићну
масу. Изолат протеин из сурутке
садржи 50% више леуцина, у односу
на протеине млека, јаја и соје. Он се
лако вари, приписује му се својство
брзорастварајућег протеина и има
велику моћ ресорпције у организму.
У свом најчешћем облику, у облику изолата, протеин сурутке садржи занемарљиве количине масти,
холестерола, а ненадмашан је извор есенцијалних аминокиселина и
нутријената потребних за здравље
мишића, коже, ноктију и ткива.

СУРУТКА У
КОЗМЕТИЦИ
Направите природан тоник за
лице на бази сурутке... сурутку (дериват млека) конзумира јако мали
број људи. Могуће је набавити је у
боље снабдевеним супермаркетима.
У козметичкој индустрији, сурутка
се често употребљава у борби против акни и бубуљица. Садржи млечну киселину и поседује нека пробиотичка својства. Помаже враћању
природног хемијског баланса коже.
Препуна је протеина и аминокиселина, који су есенцијални за ревитализацију коже. У том смислу, инкорпорирајте је у своју дневну рутину у
борби против акни и првих знакова
старења.
Маска од сурутке
Помешајте 3 кашике праха од
сурутке (пронаћи ћете је у свакој
продавници здраве хране) са водом
и направите густу смесу. Нанесите је

СУРУТКА- РЕЦЕПТИ

Хлеб: помешати 4 шоље
сурутке, по две шоље интегралног и белог брашна, те пшеничне
прекрупе, две кашичице шећера и
кашичицу квасца у праху. Умесити тесто, пустити да одстоји два
сата, премесити и пећи пола сата
на 200 °С.
Укусна сурутка са лимуном и
медом користи се за побољшање
варења, регулише холестерол и
елиминише стрес.

на лице и оставите на да стоји десетак минута. Маска је погодна за сваки тип коже и представља удар свежине за ваш тен. Истовремено кожи
лица дајете и влажност и свежину.
Сурутка садржи велики број корисних састојака као што су Б витамини, колаген и протеини. Ови елементи обезбеђују здраву, сјајну косу
без перути. За негу косе и као средство против перути: Коришћење
сурутке је апсолутно магично средство за прање косе. Коса постане
сјајна, свиленкаста, јака и здрава.
Разблажити сурутку 50/50 са водом
и испирати опрану косу око једног
минута, масирајући теме. Испрати
чистом водом, а по жељи може и
благим шампоном да би се уклонио
мирис кефира. Уколико користите
као средство против перути оставити на коси 10 минута пре испирања.
Још неколико позитивних утицаја
Истраживања показују да сурутка:
• по б ољша в а
инс ул и нс к у
осетљивост ћелија и тиме олакшава
и побољшава функционисање панкреаса чиме смањује шансе за развој
дијабетеса типа 2
• утиче на раст и снагу костију
стимулишући производњу ДНК,
синтезу беланчевина и стварање колагена у костима,
• промовише апсорпцију и регулише метаболизам гвожђа,
• побољшава целокупно
здравље, јер садржи пуно аминокиселине триптофана, који је потребан за формирање серотонина,
подстиче зацељивање рана.
Побројани фактори су само
део осталих позитивних користи,
које може донети употреба протеина сурутке. Осим тога готово
свакодневно се проналазе нови
позитивни ефекти и резултати нових истраживања, који показују делотворност, чиме се све више шире
могућности употребе ове супер намирнице.
Сурутка и њени производи се
у продаји налазе у различитим облицима као што су: слатка и кисела
сурутка, напитци обогаћени воћем,
као и у облику праха. Међутим, са
сурутком не треба претеривати, јер
веће количине могу изазвати дијареју, ПОЛА ДО ЈЕДНОГ ЛИТРА
ДНЕВНО.
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Шаховска
секција
Шаховска секција за школску
2016/2017. годину обухвата шест
ученика од прве до четврте године.

Циљ ове секције је да омогући
ученицима да задовоље своја интересовања у области ове игре,
да се усаврше и припреме за такмичења. Шах као игра милиона
људи у свету обухвата елементе
науке и уметности. Истовремено,
шаховска игра даје бесконачне
могућности комбиновања, остваривања дивних замисли, веж-

Стони тенис
Стони тенис, познат и као
пинг понг, је спорт у коме се такмиче два (или четири) играча
који лоптицу ударају рекетом на
столу за стони тенис.
Димензије стола су 2,74 x
1,525m, а сто је висок 76cm. Две
половине стола дели мрежа висока 15,25cm, која вири с обе стране стола за 15,25cm.
По старим правилима играло
се до 21, а сваки играч је сервирао 5 пута заредом. Данас се игра
до 11 поена, заредом се сервира
два пута, па је игра постала бржа
и занимљивија. Игра се на четири добијена сета, до 11. Разлика
мора да буде два поена, дакле 11:9
или 12:10... и тако док се не постигну два поена разлике.
Изменама правила је такође
лоптица повећана с 38 на 40 mm
и отежана - с 2,5 на 2,7g.
Најновија измена се десила 2012., када је почела да се користи пластична лоптица уместо
целулоидне и опет је повећана са
40 на 40+mm. (нико не зна шта
значи 40+)

Историјат стоног
тениса

бања логике ума и остваривања
дисциплине и карактера.
И ове године је 24. 01. одигран
традиционални шаховски меч
„ученици-професори“. Играло
се на пет табли. Професори су
добили меч 4,5 -0,5. Резултат сигурно није у првом плану и превисок је с обзиром на позиције на
табли. Свим ученицима желимо
више успеха следеће године.
Руководилац шаховске секције
Милован Вилотијевић

Велику заслугу за напредак
стоног тениса има енглески инжењер Џејмс Гиб (1853—1930),
који је из Америке 1890. донео

у Енглеску неколико комада целулоидних лоптица, с намером
да оне замене лоптице од плуте,
које су се до тада употребљавале. Игру тим лоптицама Гиб је
назвао ономатoпејским именом
„пинг-понг“, према звуку лоптице приликом удара у сто дрвеним
рекетом.
Та новост је значила преокрет
у развоју игре и много допиринела занимљивости и наглом ширењу те игре у Енглеској, где се
играла на сваком већем столу на
разним местима. Приређивана
су и такмичења, а први турнир у
пинг-понгу одржан је у лондонском Royal Aqvariumu (данашњем
Кристал Паласу) у Вестминстеру.
Из тог времена потиче 14 разних
натписа на тему о пинг-понгу
сачуваних у Британском музеју.
Трговци су у Енглеској ту игру
називали и gossima, у Северној
Америци whiff-whaff, док се у
Француској од 1901 до 1925 називао пим-пам.
Неколико међународних првенстава одржано је од 1904. до
1912. године, а потом од 19121925. нису одржавана међународна такмичења у стоном тенису.
Први стонотениски савез у свету
основан је 1921. у Енглеској. Прво
светско првенство у стоном тенису одржано је 1926. у Лондону,
када је и основана Међународна
стонотениска федерација ИТТФ.
Синиша Ризовић 3е1
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ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА
1. У Јапану постоји чак 17 активних вулкана!

6 . Ерупција вулкана Парикутин у Мексику
трајала је чак девет година, за то време вулкан је израстао на висину од 2774 метра.

2. Куба је једини оток у Карибима који има
железницу.
7 . Србија се налази на 12. месту на списку највећих загађивача угљен диосидом у
Европи са 37.2 милиона тона произведеног
угљен диоксида годишње.

3. Од 25 највиших врхова на свету, 19 се
налази на Хималајима
8. Немачки географ Аугуст Цојне први је
1808. године употребио појам Балканско
полуострво.
4. Лондонска верзија „Wall Streeta“ зове се
„Lambard Street“

5 . Филипински архипелаг се састоји од 7107
острва.

9. Звук који се произведе при земљотресу, кроз стене се преноси брзином од око
25.500 километара на час а то је око 20 пута
брже него кроз ваздух.
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The Vow (2012)

Wet Bum (2015)

The Vow је класична америчка
љубавна бајка. Мушкарцима ће
можда бити сладуњава, превише
театрална, али у сваком случају
пријатна прича за гледање која ће
вам загрејати срце.

Wet Bum- Док њене вршњакиње проводе лето у пливању
и дружењу са дечацима, 14-годишња ‘Sam’ због стида се не
усуђује скинути чак ни пред девојчицама. Зато је присиљена да
лето проведе у дому за пензионере...

Amour(2012)
Amour је веома дирљив филм
о тешким изборима с којима
је суочен старији брачни пар.
Премда што почиње смрћу, филм
“Љубав”, велича управо ту величанствену, тајанствену и страшну реч: љубав. Упркос смрти, упркос патњи.

X+Y(2015)

X+Y - Ово је филм о тинејџеру,
математичару, који проналази
новог пријатеља када добије место у британском тиму за Међународну математичку олимпијаду...

Paper Planes (2015)
Paper Planes- Ово је филм о
младом аустралијанском дечаку
који је страствени заљубљеник
папирних авиона, и који сања да
ће да се такмичи на Светском првенству папирних авиона у Јапану…

Little Boy (2015)

Little Boy- Ово је филм о дечаку који је спреман да уради
све што је потребно да би вратио
кући живог оца из Другог светског рата. Топла прича ће вам
подићи расположење јер открива неописиву љубав дечака према оцу и љубави оца према свом
сину.
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ДА ЛИ СТЕ
ЗНАЛИ ?
▷ Јапански возови спадају
у најтачније на свијету. Њихово
просечно кашњење износи свега
18 секунди.
▷ Иако је био страх и трепет
целог света, Хитлер се плашио
мачака.

отпловила на локацију и видела
да острво не постоји.
▷ САД је најнаоружанија
земља на свету са 88.8 оружја на
100 становника.

▷ 100% популације Исланда
има приступ Интернету.

▷ Када би мачка умрла у
Античком Египту, сваки члан
домаћинства би обријао обрве у
жалости.
▷ Дуге могу да се појаве и
ноћу.
▷ Свемир није толико далеко колико многи мисле. Граница
је дефинисана на 100км, што значи да би смо могли да стигнемо за
око сат времена ако би се возили
вертикално.

▷ У Јапану постоји хотел
који води иста породица 1300 година, односно 46 генерација.
▷ Острво близу Аустралије
је уношено на мапе преко једног
века све док група научника није

▷ Никола Тесла је мрзео бисере, чак је одбијао да разговара
са женама које су их носиле.
▷ Сунце је заправо бело,
само изгледа жуто када га гледамо кроз Земљину атмосферу.
▷ Саудијска Арабија увози
песак и камиле из Аустралије.
▷ Језик плавог кита је тежак
колико и одрастао слон.
▷ Први позив икада преко
мобилног телефона обавио је инжењер Мартин Купер, а назвао је
инжењера из супарничке компаније да се хвали својим открићем.

▷ У Јапану се сматра да црне
мачке доносе срећу.

▷ Афрички слонови могу да
пливају и до 6 сати без престанка.

▷ Траке за трчање су првобитно служиле за кажњавање затвореника.
▷ Провођење доста времена
учећи може довести до хроничне
депресије.

▷ Јастози и медузе су биолошки бесмртни. Могу умрети
само ако су убијени.

▷ За изградњу Кеопсове пирамиде у Гизи утрошено је више
материјала него за изградњу свих
цркви и катедрала у Великој Британији.
Мирко Милановић 3е1
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Најтеже је победити самог себе
Колико искушења нам живот
постави сваког дана? Ако је нешто
лоше, да ли је сасвим погрешно?
Изазови, питања, недоумице… Како
свако од нас успева да се носи са
овим збуњујућим начином живота.
Лицемерство, надменост, глупост, свакодневне су појаве које се
уздижу, величају. Марљивост, искреност, достојанство, особине су које
се исмевају. Зар је дошло до замене
значења људских врлина?! Злобни
погледи, шапутање, подругљиви
осмеси- данашња свакодневница.
Посматрам људе око себе и осећам
се усамљено.
Опет лоша оцена. Мој труд, рад и
непроспаване ноћи нису адекватно
оцењене. Безнађе, тишина у глави и
неверица у души због онога што ми
се управо десило. Седим скамењена и гледам у празно. Осећам подругљиве погледе на себи. Устајем
и излазим из учионице. Остала је
само моја љуштура уздигнуте главе,
сигурног корака и пуна самопоуз-

дања. Не дам људима да виде моју
тугу. Она права ја скупила се у неки
мрачни кутак моје душе и вришти
од туге и разочарења. У мени све
ври од туге. Докле?! Чему све, јер и
када завршим школу тешко ћу наћи
посао! Како је добро овима што
ништа не уче, одмарају се, излазе,
испуњавају живот оним што их занима. Осећам како ми крв пулсира
у слепочницама, а шаке скупљају у
песнице. Вриштим у себи и стискам
усне да не викнем наглас. Нећу више
да учим, нема смисла! Бићу као други!
Одједном тишина. Глува тишина
одзвања ми у души... Гуши ме, стеже,
руши. Неки чудан унутрашњи глас

говори ми да не одустајем од себе.
Превазићи ћу ја то. Треба бити другачији, свој, бољи од других. Морам
радити још више, не због других,
већ због себе! Једино што наставник
може да ми уради је да ми да лошу
оцену, али не може да ми одузме
моје знање, моје размишљање, моју
будућност. Не дам другима да ме
увуку у зачарани круг погрешних
вредности. То им не дам!

И кад ништа није на твојој страни.
Научио си ме да нађем пукотине
У плановима живота
И да испишем своју судбину.
Научио си ме да снага нису
мишићи, витко тело,
Већ ум.
Сад спознајем да смо снага били ми.

Ограничења су мизерна.
Док у својим мислима можеш да
створиш Недођију.
Док сам ја гледао кишу,
Ти си ми створио сунце.
Био сам у тами, окован тугом.
Окренуо си ме ка светлости и
показао ми срећу.
Да, различити смо,
Али не по протеинима који
недостају твом телу,
Већ по духу, уму и души,
А то ништа не може да наруши.
Различити смо по погледу на живот,
По мислима у глави,
По жељама.
Све док си неисцрпни извор моје
инспирације,
И док си осмех мога дана,
Док си моје крило за лет,
Бићеш у мом срцу и души.
Живећеш кроз моје песме и приче
Кроз овај понос што си ме примио
уз себе,
И дозволио да ти будем пријатељ.
Макар ово кратко време...

Човек може победити ветар,
Сунце, пустињу, одлетети у свемир,
али највећи и најтежи успех је када
победите самог себе. Његово највеће
богатство је он сам.
Анастасија Филиповић 3е1

Наша снага је у нашој
различитости
Од тебе сам научио шта је срећа.
То је кад умеш да се насмејеш после
суза,
Кад волиш живот иако није био
друг према теби,
Кад видиш добро у људима
Иако ти нису дали ама баш ниједан
разлог за то.
Научио сам да је највећа срећа она
коју носиш у себи
И коју несебично поклањаш
другима,
Коју ствараш из ситница, уздаха
Из, за друге, небитних ствари.
Срећа си ти.
Научио си ме шта је пријатељство.
Сад знам да то није само давање,
Нити примање.
Већ је ту безброј нити,
Густо испреплетаних, које су моје,
Које су твоје...
Небројано разговора о животу,
васиони,
Твојој болести, судбини и љубави,
Време у болници на струњачи,
Или поред реке уз зраке сунца.
Научио си ме шта је снага,
Како устати кад те све друго ломи,

Ти си увек био зрак светлости.
Поклањао си осмехе непознатим
пролазницима,
Радовао си се првом цвету
И чежњиво гледао снег како пада,
Надајући се да ћеш још једном
успети да направиш Снешка
Белића.
Живот те је кушао, није мазио,
А ти и даље стојиш, поносно,
Као Ајфелов торањ,
Баш ту на ветрометини.
И не даш се, бориш се
Са надом у очима,
И пламсајућом жељом у грудима,
Да ће све једног дана бити добро.
Физички изглед је ништаван,
Док имаш душу у грудима која је
већа од Европе,

Вукашин Сретеновић 4.е3
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Лепота је у оку посматрача
То је и једна од најпознатијих
изрека, а и с разлогом је таква,
зато што су сви људи на овом
свету различити и свако има
своја уникатна естетска убеђења.
Свет који нас окружује још
увек je прелеп, иако смо ми једини кривци његовог спорог али
сигурног уништавања. Све смо
добили бесплатно, а тако добро.
Природа, људи, лепота, љубав,
све је замишљено да буде прелепо, али ми људи због својих
себичних разлога уништавамо
шуме, загађујемо реке, а после
говоримо о глобалном загревању
и радијацији, која је ослобођена
управо нашим деловањем и мишљењем да смо интелигентнији од
Онога који је створио овај свет...
Људи су се изменили. У последњих сто година морална на-

чела нашег друштва су се драстично преокренула. Само једна
реч је довољна да се створи мржња и уништи толико година
љубави и слоге, а заборавили смо
да се мржња увеличава ако је узвраћамо, а потпуно ишчезава ако
се замени љубављу и да све што
делимо има га мање, а љубав што
се више дели, има је више. Свако
од нас би хтео да буде добар, али
то је тешко, и увек је лакше чинити лоше него добро, а само је доброта лепа. Ја бих волео да је овај
свет мало другачији, али нека
буде како буде, јер ја не могу променити свет, али могу самог себе.
И када то свако од нас схвати и
почне да примењује, цео свет ће
се променити. У нашем друштву
мораш да се претвараш да би
био,,прихваћенији”, али вас тада
само прихватају погрешни људи.
Треба прво прихватити и заволети самога себе, а тада ће се сами

Свет који видим и свет
који желим
Свет који видим
Данашњи људи живе у вештачком свету и човечанство јури ка
пропасти. Саздали су га тако и ропски му служе. У том свету живимо
неприродне животе.
У савременом свету људи чему
нас уче родитељи, школа, друштво?
Уче нас да репродукујемо, а не да
мислимо. Уче нас да не развијамо
сопствену мисао, која одувек постоји у нама, од самог рођења. Шта
сви око нас раде када се родимо?
Понављају приче, дресирају нас. Не
дозвољавајући да се развија наша,
сопствена мисао. Постоји мудра изрека оца Тадеја: ”Какве су ти мисли,
такав ти је живот”. Мислима стварамо садашњост и будућност. А шта
нам раде? Одузимају право да сами
бирамо. Морамо колективно да “мислимо”. И сви они, који се не уклапају у то су чудаци. Неприхваћени.
И ко ће да прекине тај “ланац” који
се шири у свету? Па, наравно, људи
који су визионари и који ће својом
мислима насликати свет, за све много бољи и ми који смо то препознали и који ћемо подржати стварање
бољег света.

Свет који желим
Истински природни свет на ивицама асфалтних путева, на пропланцима, њивама, шумама... Тамо где је
свет створен – у природи! Живот у
контакту са биљкама, животињама,
људима препуним љубави и разумевања. Школе такође у природи, где
су деца у непрекидном контакту са
природом и где развијају сопствени дух и тело. У тим школама нема
учионица, већ вежбаоница, где сви
заједно у хармонији без ривалства
уче оно што их интересује. Свет у
којем неће постојати телевизија, рекламе, наметања, већ приредбе са
живом речју и сусретима људи.

појавити они који вас заслужују.
То је део лепоте мудрости живота, а лепих ствари има превише.
Свако одлучује шта ће волети, а шта не, и да ли ће ићи добрим или, нажалост, погрешним
путем. Живот је леп!
Миливоје Спаловић 4м1

„Људи увек бирају из неког
разлога технократски пут, а он их
неизбежно доводи до катастрофе.
Све планетарне катастрофе се заиста мислима људским стварају.
Мислима, иза којих следе поступци. Зато јер у периоду технократског живота и у нескладу са природом, људи престају да буду разумна
бића... Код првих људи није било
осећаја страха и насиља, код њих је
преовладавала љубав и природно
интересовање према окружујућем
им свету...” (“Звонећи кедри Русије” Владимир Мегре).
И где су се људи изгубили, кроз
време ? У нељубави за себе, за друге, у нељубави свега. Људи су заборавили да је љубав покретачка снага и надахнуће за све! Заборавили
су да енергија љубави, једино може
да ствара прекрасну будућност. Да
ствара хармонију, радост, успех,
лепоту свему. Људи су губећи ту
најсветлију и највреднију енергију
у постојању, изгубили савршенство, коју нам она даје. Јер љубав
је најсавршенија стваралачка енергија, која нас покреће и која је увек
дубоко у нашим срцима. Време је
да вратимо уметност љубави свему
и мењамо свет на боље!
Игор Туцовић 3г
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Мапе ума
Напретком у науци и медицини схватили смо да је све подложно промени. Знање које имамо
је све веће и оно нам помаже да
будемо све бољи квалитетнији,
бржи... Учење је императив у сваком сегменту наших активности.
Ову потребу је препознао
психолог Тони Бузан (који се од
тада бави развојем умних и креативних способности) и преточио
је у идејни пројекат који је резултирао идејом о мапирању ума.
Мада се претпоставља да је још
и Леонардо Да Винчи користио
овакав начин учења и бележења.

Шта су мапе ума?
Овакав начин учења нам омогућава да користимо (и памтимо)
веома обимну материју, сећајући
се само суштине, без великих
освртања на детаље. Мапе ума
представљају графички приказ
јасног и креативног. Овај графички приказ се креће од центра
(средине) ка крајевима све више
се гранајући. Полази се од основног појма или теме, све више га
разлажући и описујући док се не
створе кључне речи за опис тачке
од које смо кренули. Кључне речи
имају улогу да створе асоцијацију
на одређени садржај изузимајући
неважне детаље.
Специфичност оваквог учења
је у томе што се у исто време користе обе мождане хемисфере.
Лева или логичка хемисфера,
која се бави анализом, бројевима,
речима, логиком и поделама и
десна или креативна хемисфера,
која је задужена за синтезу, просторно поимање, ритам, машту и
дневно сањарење. Знајући ово,
када мапирамо наш ум, морамо
користити појмове које користе
и једна и друга хемисфера мозга.

Дакле, левој хемисфери су потребне чињенице, а десној описи
тих чињеница.

Како се цртају мапе
ума?
Пре свега, јако је важно имати
на уму да све што се може треба
повезати са било којом асоцијацијом из прошлости јер је то
најбољи вид уцртавања. Почињемо од централног појма, кључне
идеје. Уколико је могуће, требало
би је представити у виду цртежа
како би олакшали нашем мозгу
јер се слике лакше памте него сло-

ва, речи или реченице (јер су они
нашем мозгу већ представљени
као низ слика). На централни цртеж “нижемо” даље асоцијације
које рашчлањују кључну идеју.
Централни цртеж би требао да
садржи минимум три боје како
би уму створили илузију тродимензионалности. Сваки нови
вид разграњавања представљамо
једном од боја из центра, тако да
је пожељно да постоји што више
боја (црна се не препоручује) и
цртежа јер мозак на њих изузетно позитивно делује и лакше
призива асоцијације.
Цртање се ради тако што за
сваку грану за коју смо дефини-
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сали боју, дефинишемо и неку
реч која је објашњава (њу уписујемо хоризонтално, изнад гране). Речи треба да буду штампане
и да их је што мање (реченице не
долазе у обзир). У цртању грана
као и у писању речи препоручује
се маштовитост, дакле, што више
стилова и начина за цртање. Не
постоји конкретан смер или план
цртања, али је важно да се организујемо тако да све буде читко и
видљиво. Добра идеја је да гране
при рашчлањивању буду све тање
и тање како бисмо имали увид у
важност појмова које уцртавамо
(што су гране тање, у питању је
већи детаљ). Уопшени савет за
сваки од елемената је да је битно
да све буде лако за памћење, забавно и занимљиво.
Умне или менталне мапе
имају широк опсег примене и ко-

ристе се често у пословне и образовне сврхе. Поља у којима су оне
најпримењивије су сумирање неког знања, ревидирање, појашњавање или као помоћно средство
на, на пример, предавањима, где
могу да послуже као подсетник.
Оно што је можда најзначајније истаћи је да су менталне
мапе “средство” које нам омогућава да добијемо целовитију
слику о обрађеној теми, уместо
да се присећамо само делова
теме. Ова информација изузетно
позитивно утиче на организацију
репродуковања и могућности
планирања примене одређених
информација. А чињеница да
су том приликом активне обе
мождане хемисфере, доприноси
бољем балансу употребног потенцијала мозга и, самим тим,
постиже се већи баланс.
У израдама менталних мапа

сада нам помаже и технологија.
Све већа примена ове технике
инспирисала је настанак компјутерских програма који омогућавају цртање мапа, чиме додатно
штедимо време, а притом, на располагању имамо већи број техника и алата.
Значај целоживотног усавршавања је неоспоран, све што
треба да урадимо је да будемо
отворени и за нове технике усвајања, репродуковања и примена стеченог знања како би оно
постигло свој циљ и унапредило
нас. Менталне мапе су средство
којим управо то можемо постићи. Подстичу креативност и
вишестрано, свеобухватно размишљање, и дефинитивно представљају нов и занимљив начин
учења.
Ружица Страњаковић, педагог
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БОНТОН
ПОНАШАЊЕ
У БИОСКОПУ:
ТРЕБА ЗНАТИ !

Лепо понашање
Бонтон за столом,
лепо понашање у ресторану

Наше понашање у јавности је
одраз нашег кућног васпитања.
Одлазак у биоскоп треба да буде
један вид забаве, али опет, морају
се поштовати основна правила
понашања:
За одлазак у биоскоп није неопходна нека свечанија варијанта,
већ се можете обући у неку лаганију варијанту која вама највише
одговара.

Сврха тога јесте да се пријатно осетимо у друштву и да кроз
лепо понашање не узнемиравамо
друге око нас.
У ресторан се улази и излази без поздрављања, осим у случају када Вас на самом улазу у
ресторан поздрави конобар или
особље.
Мушкарац треба да изабере
сто у ресторану, али у договору
са женом.
Када се заузима место за столом, мушкарац је тај који ће дами

Никада не касните на пројекцију филма и требало би да бар
10-15 минута раније заузмете
ваша места да не бисте касније
правили гужву.
Није лепо раширити се превише и заузети оба наслона за
руку. Увек оставите места и за
гледаоца до вас да може ту спустити руку ако то жели.
Некултурно је бацање семенки, кокица и осталих грицкалица
по сали. Такође, није лепо ни бучно грицкање и ометање других
гледалаца. За време пројекције
филма некултурно је причати на
глас.
У биоскопу је забрањено пушење и конзумирање алкохола,
ако имате потребу за тим, онда
то чините пре или после филма,
за време пројекције никaко!
Није тешко бити фин…

понудити најприкладније, најпогодније место. Нипошто мушкарац не сме дозволити да жена
седи на пролазу или окренута
према зиду.
Мушкарац за сто никада не
седа први, он помаже жени да се
смести и придржава јој столицу,
како би се жена што удобније
сместила. По бонтону тек онда
седа мушкарац за сто.
При избору јела жена је та
која има предност. Уколико се на
столу ресторана налази само један јеловник, мушкарац га прво
додаје дами, а тек када дама заврши, он ће погледати јеловник и
одлучити шта поручује.
Бонтон налаже да комуникацију са конобаром има мушкарац, он разговара и наручује.
Жена се конобару обраћа само
преко свог каваљера. Када дама

препусти избор јела и пића, он
никада неће наручити оно што је
најјефтиније.
По бонтону мушкарац је задужен за избор пића, али пре
него што поручи пиће треба да се
посаветује са дамом.
Мушкарац се никада не сме
грубо објашњавати са конобаром
и пристуству даме. Дама се може
осетити врло непријатно. Уколико су то примедбе на начин услуге, треба их мирно саопштити.
Када храна стигне за сто, никада мушкарац не почиње први
са јелом, већ жена.
Када разговарате у ресторану,
трудите се да ваш тон буде тих и
умерен. Треба да оставите утисак
одмерене особе и кроз начин ге-

стикулације и комуницирања.
Плаћање у ресторану у основи спада у дужност мушкарца.
Приликом напуштања локала редослед излажења је обрнут
од редоследа улажења. Од стола
жена иде прва напред (сто и столице треба оставити уредно иза
себе), а мушкарац иде иза ње,
осигуравајући јој “одступницу”.
Могуће је да све ово делује као
превелико оптерећење које ће
вас спречити да уживате у оброку који сте наручили, али треба
имати на уму да ће свако понашање супротно правилима која
се категоришу као културна бити
примећено и неће наићи на одобравање ни присутних ни особе с
којом сте изашли у ресторан.
Није тешко бити фин...
Јелена Масал 3м2
Бојана Деспотовић 3м2
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Отпад и
животна
средина
Отпад настаје при свакодневним активностима људи
и њиховом индустријском деловању. Отпад се сматра једним од
најзначајних еколошких проблема савременог света. Сметлишта
су извор зараза и представљају
директну опасност по здравље
људи:
▷ разношење отпадака од
стране ветра и животиња;
▷ ширење заразних болести
које могу преносити глодари, инсекти и друге животиње;
▷ неконтролисане емисије
депонијских гасова (метана и
др.);
▷ опасност од појаве пожара и експлозија, при чему се загађује атмосфера.
Одлагање отпада проузрокује
деградацију земљишта и загађење
ваздуха и воде. Многе материје
које загађују ваздух ослобађају се
за време руковања отпадом и при
његовом спаљивању, на пример:
кисели гасови, прашина.
Комуналне депоније емитују
метан, као нус-продукт при разградњи депонованих органских
материја. Спонтана разградња
неких отпада је веома дуг процес.
На пример: период разградње за
пластичне боце траје од 100 до
1.000 година, за алуминијумске
лименке од 10 до 100 година, за
жвакаће гуме до 5 година, филтер од цигарете 1 до 2 године,
новински папир од 3 до 12 месеци, отпад од воћа и поврћа 3 до 6
месеци, а папирне марамице 2 до
3 месеца. Депоније такође доводе до отицања загађивача у подземне воде. Загађење подземних
вода може се смањити претходним третманом процедних вода
или спаљивањем, отпада, чиме се

уклањају штетне материје.
Отпад обухвата
производе које на
крају неког процеса
или делатности заостају као некористан
део. Количина отпада по становнику
зависи од стандарда, односно количине нових производа
који се уносе у живот. Тако, просечна породица у
Европи баца око две тоне отпада
годишње.
По правилу отпад представља
потенцијалну секундарну сировину, којој треба додати вредност и наћи одговарајућу примену, односно купца. Нажалост, на
многим нашим просторима индустријски и комунални отпад се
одлаже на многим несанитарним
депонијама или сметлиштима
земље.
Поновна употреба отпада
понекад је веома једноставна и
захтева само селективно прикупљање и прање, односно рециклажу селектованог, једном
коришћеног производа као што
је често случај са амбалажом. У
овом случају свакако треба избегавати амбалажу за једнократну
употребу и сл.
Чиста технологија је технологија са ниским нивоом емисије
загађујућих материја уз примену смањења коришћења необ-

Сл.1 Отпадни гасови

новљивих и дефицитарних природних ресурса, уз смањење
ризика по људе и околину. Процес производње - укључује очување сировина, воде и енергије,
елиминисање токсичних и опасних сировина и смањења количине и токсичности емисија
и отпада на извору. Циљ чисте
производње на првом месту је
спречавање загађивања.
Чистија производња представља превентивни приступ у
заштити животне средине за разлику од класичних, она ставља
нагласак на спречавање стварања
отпада, пре него на његово третирање онда када је већ настао.
Веома је важно ширити идеју о
чистијој производњи као о кључном кораку не само у постизању
одрживог развоја него и опстанка живота каквог познајемо.
СЕКЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ
Милена Шкопрдић 3т
Сандра Јовановић 4т
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Поводом
стогодишњице
смрти Петра
Кочића
Пре 100 година, или тачније
27. августа 1916. године, свет је
напустио један од највећих српских песника, односно писаца,
Петар Кочић. Био је велики патриота, због чега је много пута
протериван из школе и службе. У
тешким временима, био је борац
за српске интересе. Покренуо је
лист „Отаџбина“ у Бањалуци и
створио своју политичку групу
која је проповедала борбу против
Аустрије и нарочито непоштедну
борбу против остатака феудалног ропства. Као национални и
социјални револуционар, Кочић
је био веома омиљен у народним
масама. Видевши у њему противника државе, државни органи су
га често хапсили и кривично гонили. На Кочића се гледало као
на једног од најсмелијих подстрекача српског народног поноса и
проповедника друштвене правде.
Рођен је у селу Стричићи,
29. јуна 1877. године, на планини Мањачи код Бања Луке, у
данашњој Републици Српској.
Родио се у врлетном троуглу
планина између Бањалуке, Јајца
и Кључа, изнад река Рибника и
Сане, од оца Јована и рано умрле
мајке Маре, коју није ни упамтио.
Основну школу је учио у манастиру Гомионица где му је
отац, закалуђеривши се као удовац, био игуман. Гимназију је почео учити у Сарајеву, али је због
србовања истеран из трећег разреда, па је прешао у Београд и ту
завршио гимназију. Филозофију
је учио у Бечу. Године 1904. дошао је у Србију и кратко време
био наставник у Скопљу. После
две године се преселио у Сараје-

во, као чиновник „Просвете“, али
је убрзо отпуштен због учешћа у
радничком штрајку и протеран у
Бањалуку. Уочи Првог светског
рата на њему су примећени знаци душевног растројства. Оболели Кочић умро је у београдској
душевној болници за време окупације.
Прво значајније Кочићево
књижевно дјело, под називом
„Пјесме“, објављено је 1898. године. Петар Кочић је написао
три збирке приповедака под насловом „С планине и испод планине“. Прва је објављена 1902.
године, друга 1904., а трећа 1905.
године. 1910. објављена је још
једна Кочићева збирка под насловом „Јауци са Змијања“, по којој
је 1974. године снимљен и истоимени филм.
Петар Кочић је написао и две
политичко-социјалне
сатире:
Јазавац пред судом (позориш-

ни комад) и Суданија (дијалог).
Снимљен је 1988. филм „ Јазавац
пред судом“ по његовом сценарију. Кочић се одушевљава једноставношћу српског народног
језика и народним животом. Он
постаје песник крајишких пејзажа и крајишког живота, сликар
модрих планина и тамних старих
шума, песник сеоског здравља,
примитивне снаге „кршних девојака и жестоких младића“.
Моћан дах природе и крепког,
природног и примитивног живота осећа се у свима његовим
приповеткама. Као и Станковић
и Ћипико, тако и он љубав схвата као врховни нагон, неодољив
и кобан уједно.
У знак сећања на Петра Кочића додељују се награде „Кочићево перо“ и „Кочићева књига“, које додељује „Задужбина
Петар Кочић, Бањалука - Београд“.
Такође, у Републици Српској
се сваке године у августу одржава културна манифестација Кочићев збор.
Последње године Кочићевог
живота приказане су у телевизијском филму „слепи путник на
броду лудака“ из 2016. у режији
Горана Марковића и по сценарију Вулета Журића.
Извор
Дарко Бјеличић 3е1

Борба бикова на Кочићевом збору на Мањачи
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Лапсуси учениШТА БИХ ПРОка са часова српс- МЕНИО У ШКОЛИ
ког језика
/ГРАДУ
*На питање ко је био Карађоз
(лик из ,,Проклете авлије“), ученик одговара:,, Вођа Првог српског устанка.“
*На питање ко је светац, ученик одговара: ,,Онај који ради у
цркви.“
*На питање ко је одвео Мерсоа (,,Странац“) до мртве мајке,
ученик одговара:,,Чауш.“
*На питање наставника:,,Каква је Ана Карењина као личност?“, ученик одговара:,,Наставнице, Ана Карењина је била јако
поремећена личност.“
*На питање шта је то реализам, ученик одговара:,,То је
нешто што реализујемо.“
*На питање шта је то програмска песма, ученик одговара:,,То је оно што се пева на свадбама, рођенданима.“
*На питање:,,Како делимо
књижевне родове?“, ученик одговара:,,На мушки, женски и
средњи.“
*На питање како се зове прва
Вукова граматика, ученик је одговорио:,,Азбука.“
*,,Зашто ликови у делу ,,Чекајући Годоа“ не знају ко су,
одакле су?“, ученик одговара:,,Па
били су пијани.“
* На часу српског језика професорка се труди да истакне квалитет лирске песме: “Песма је...”,
а ученик додаје : “Преосвећена !”
*Док професорка говори песму “Можда спава” В.П.Диса, два
ученика међусобно коментаришу
како Дис одлично “баца риме”.
*Одговарајући усмено лектиру “Ромео и Јулија” ученику
помаже друг, шапуће му имена
ликова, па смо уместо Бенволио
(Ромеов рођак) чули - Перволио !
Сандра Алиспахић
Марија Вељковић

(Резултати анкете међу ученицима)
Првобитна намера ове анкете
је била да чујемо мишљење младих људи, наших вршњака, али и
понеког наставника, о томе шта
можемо учинити да наше окружење, и школско и уопште у граду, буде лепше, уређеније и фукционалније. За промене у граду
је гласало 30% ученика, док је за
промене у школи гласало 70%
ученика. Само 30% одговора су
били зрели, конструктивни одговори и предлози (да изузмемо
шаљиве одговоре), а то је следеће:
У школи:
-да се направи сала за физичко
-да се не закључава ђачки улаз
за време часова
-да се аутомобили не паркирају испред ђачког улаза
-да се поставе клима уређаји у
просторијама где су рачунари
-да сваки кабинет има беле
табле
-да ученици имају више практичне наставе
-да радијатори у ходницима
буду топли када је хладно време
-да се промене окрњене степенице код ђачког улаза
-да се уведу ђачке униформе
- да се уведу неке награде за

ученике који остваре запажен успех на такмичењима
У граду:
-да се уреди плажа и простор
око ње
-да се пречисти Ђетиња
-да се у граду на више места
стављају канте за отпатке
-да се посади више зелених
површина
-да се возила не паркирају на
зеленим површинама
-да се направи више паркинг
места
-да људи не бацају смеће изван канти, на улицу, да воде рачуна о понашању у том смислу
-да газде кућних љубимаца
воде рачуна о њиховој хигијени и
потребама
-да се организује група за
чишћење града сваке недеље
-да се организује више културних манифестација, уз промовисање различитих садржаја,
представе на отвореном (лети),
концерти, спортски сусрети на
нивоу школа, хуманитарне акције...
- да се врати бонтон у понашању, на улици, у ресторану,
уопште на јавном месту...
Надамо се да ће се бар неке од
ових идеја и замисли реализовати
у блиској будућности. Остаје нам
да својим добрим понашањем и
личним ангажовањем,у школи и
ван ње, будемо добар пример за
личну промену и напредак.
Андреј Смиљанић 1г
Бранка Луковић 1г
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