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УКРАТКО О БОГАТОЈ ИСТОРИЈИ НАШЕ ШКОЛЕ
У Ппжаревцу је 1850. устанпвљена Ппсленп-тргпвачка шкпла. Она представља једну пд најстаријих шкпла
те врсте у Србији, за чије псниваое је тадашоем Пппечитељству прпсвете иницијативу упутип пвдашои
учитељ Живан Кпвачевић. Пппечитељствп је 11. VIII 1850. пдпбрилп птвараое пвакве шкпле у Ппжаревцу, такп
да је пна ппчела са радпм шкплске 1850/51, а престала да ппстпји 1862, накпн птвараоа ппжаревачке
пплугимназије. Услед неппвпљних прпсветних прилика и великпг брпја неписмених шегрта и калфи указала се
пптреба за псниваоем занатске шкпле, кпја ће настати у ппследопј деценији ХIХ века. Тпкпм ппстпјаоа шкпла
је нпсила називе:

1850-1862. ̶ Ппсленп-тргпвачка шкпла

Ппсле 1890. ̶ Мушка занатска шкпла

1898. ̶ Женска занатска шкпла

ппсле 1890. ̶ паралелнп радила Тргпвачка шкпла Ппжаревачке тргпвачке пмладине

1929/30. ̶ Државна двпразредна тргпвачка шкпла

пред II светски рат ̶ Државна тргпвачка академија

1950/51. ̶ Екпнпмска средоа шкпла

1960/61. ̶ Шкплски центар за екпнпмскп пбразпваое кадрпва

1969. ̶ Екпнпмски шкплски центар „Жижа Лазаревић“

1972. ̶ Привреднп-екпнпмски шкплски центар „Жижа Лазаревић“

1991. ̶ Екпнпмска шкпла „Жижа Лазаревић“
На ппчетку нпвпг миленијума шкпла дпживљава јпш једну прпмену: пд 27. II 2002. ппстаје
Екпнпмскп-тргпвинска шкпла, кпја пбразује кадар за екпнпмску, тргпвинску, туристичку, угпститељску и
дрвппрерађивачку струку.
Милена Стефановић, проф.

Директпр
Сибинка Живанпвић
Главни уредник
Драгана Мратић
Редакција
Гпрдана Вучкпвић
Милена Станпјевић
Таоа Илић
Сарадници
Јелена Јплпвић, Iк
Тамара Кпстић, Iк

НАШ НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАТАК
Реч директора

На основу експертског мишљења Института грађевинског факултета из Београда,
грађевинска инспекција града Пожаревца, 28. августа 2013. год. донела је решење о забрани
коришћења старе школске зграде, са образложењем да није безбедна. Тако су школску 2013/2014.
год. започели, а, ученици 3. и 4. разреда, нажалост, и завршиће, ван својих учионица.
Као да се историја наше школе понавља ̶ поново су ученици са својим наставницима на
више локација у граду ̶ у туђим учионицама: згради СПС-а, Вишој техничкој школи, ОШ Доситеј
Обрадовић, Политехничкој школи, Дому црвеног крста. У згради СПС-а бораве: финансијски
техничари, комерцијалисти, туристички и трговински техничари, матуранти и ученици 3.
разреда. У позајмљеним учионицама ОШ Доситеј Обрадовић су економски техничари 3. разреда и
матуранти у преподневној смени. У двема учионицама Политехничке школе бораве ученици
угоститељске струке, а практичну наставу обављају у просторијама Црвеног крста. У оваквим
условима отежано је редовно одржавање наставе, и за ученике и за наставнике. За часове
Физичког васпитања и Информатике ученици прелазе из поменутих зграда у нову школску зграду.
Такође, наставници врло често прелазе из различитих
зграда, како би одржали часове у поменутим
одељењима, али и у учионице нове школске зграде, у
којој су и сви дневници. Шта је до сада урађено како би
се ово стање превазишло? У октобру 2013. год. урађен
је пројекат стварног стања школске зграде, на основу
којег су дате процењене вредности за израду пројекта
санације. До априла 2014. год. чекало се да град
обезбеди финансијска средства за израду пројекта. То
се десило ребалансом буџета града Пожаревца. У току
је јавна набавка за прикупљање понуда за израду
пројекта санације старе школске зграде. У наредним
месецима, када буде готов пројекат, биће познато
колико је новца потребно за санацију наше школе. Тада ће се тражити инвеститори: град
Пожаревац, Република Србија и други потенцијални фондови. Наша школска зграда је саграђена
1905. год, споменик је културе и под заштитом је Регионалног завода за заштиту споменика
културе. То је још један разлог више да нам се помогне, поред пет стотина ученика који нису у
својим учионицама, у школи са тако дугом традицијом. Министарсво просвете нам је одобрило
план уписа за наредну школску 2014/2015. год. Економско-трговинска школа ће уписати 60
економских техничара, 30 финансијских техничара, 30 туристичких техничара, 30 трговинских
техничара, 24 комерцијалиста, 30 трговаца, и по 30 кувара и конобара.
Поред успешног завршетка ове школске године, и уписа нових ученика за наредну школску
годину, најважнији задатак јесте довођење старе школске зграде у стање употребе, како би се
ученици вратили у своје учионице. Двадестет трећи мај је дан Економско-трговинске школе. Ове
године је 164-годишњица наше школе. Надамо се да ће ученици следећу годишњицу прославити у
својим учионицама.

Сибинка Живановић

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
2013/2014.
2.9.2013.
састанак педагошког колегијума
5.9.2013.
састанак Tима за самовредновање
6.9.2013.
састанак представника Tима за
самовредновање са просветним саветником, Радишом
Ђорђевићем`
9.9.2013.
састанак Тима за квалитет
12.9.2013.
седница Наставничког већа
13.9.2013.
састанак Савета родитеља и седница
Школског одбора
20.9.2013.
крос РТС-а
24.9.2013.
састанак Тима за инклузивно
образовање
4.10.2013.
посета Сајму туризма у Новом Саду (I
и II разред)
11.10.2013.
одржано општинско такмичење у
рукомету
15.10.2013.
састанак Тима за развој школског
програмa
16.10.2013.
састанак Тима за развојно планирање;
„Полицијска управа одржала предавање „Трговина
људима“
24.10.2013.
збор угоститељских радника у
Пролом бањи; градско такмичење у одбојци одржано у
нашој школи, екипа Економско-трговинске школе
освојила прво место; посета Сајму књига у Београду
25.10.2013.
одржано предавање за ученике првог
разреда на тему „Здрави стилови живота“
30.10.2013.
седница Наставничког већа
31.10.2013.
седница Одељењских већа ( III и IV
разреда)
1. 11. 2013.
седница Одељењских већа I и II
разреда
4.11.2013.
на међуoкружном такмичењу у
одбојци екипа Економско-трговинске школе освојила
2. место
6. 11. 2013.
састанак Тима за самовредновање;
Педагошки колегијум; седница Наставничког већа
14.11.2013.
одржан квиз о Европској унији
15.11.2013.
предавање о безбедности у саобраћају
20.11.2013.
одржана аудиција за такмичење „Ја
имам таленат“; ученици угоститељске струке посетили
Сајам етно-хране у Вишој хотелијерској школи у
Београду.
22. и 23.11.2013. одржан семинар за стручне
сараднике „Професионални развој стручних
сарадника“ у Пожаревачкој Гимназији; семинару
присуствовао педагог школе
23.11.2013.
одржан семинар „Пракса и прописи“
у Пожаревачкој Гимназији, присуствовало 15
професора Економско-трговинске школе
4.12.2013.
састанак Тима за развој школског
програма
6.12.2013.
састанак Тима за самовредновање
9.12.2013.
састанак Тима за професионалну
оријентацију

12.12.2013.
састанак Тима за инклузивно
образовање
16.12.2013.
састанак за професионалну
оријентацију; седница Наставничког већа
26.12.2013.
финално такмичење „И ја имам
таленат“
27.12.2013.
седнице одељењских већа и
Наставничко веће – крај првог полугодишта
10-14. 2. 2014. подељен Европски дневник
ученицима 2. разреда; Омладина JАЗАС-a држала
предавање
20.2.2014.
представници Економског факултета
из Крагујевца одржали промоцију факултета
ученицима завршних разреда и поделили пропагандни
материјал
20.2.2014.
представници Економског факултета
из Крагујевца одржали промоцију факултета
ученицима завршних разреда и поделили пропагандни
материјал
20.2.2014.
педагог школе, Ирена Перић,
присуствовала скупу педагога који је одржан у ОШ
„Свети Сава“ у Пожаревцу
21, 25, 27. и 28.2.2014. одржано предавање
гинеколога из ЗЦ „Пожаревац“ о очувању
репродуктивног здравља ученицима II разреда
25.2.2014.
одржана седница Наставничког већа
(изабрани нови чланови Школског одбора, професори
Весна Животић и Милена Стефановић)
26.2.2014.
одржани састанци Савета родитеља и
Школског одбора, на којима је изнета анализа успеха
ученика на крају 1. полугодишта
27.2.2014.
одржано школско такмичење из
историје. Сви ученици који су учествовали пласирали
су се на општинско такмичење: Траиловић Урош IIIе2
(60 поена), Мишић Младен IIIе1 (56 поена), Јанковић
Александар IIф (46 поена), Давидовић Милош IIе1 (41
поен), Саватић Јелена IIф (36 поена), Тодић Милан
IIе1 (29 поена), Стокић Огњен IIе1 (20 поена)
28.2.2014.
ученици Iтт, IIтт, IIIтт и IVтт
посетили Сајам туризма у Београду
11.3.2014.
в. д. директор и педагог
присуствовали семинару на тему „Портфолио, његова
улога и начин попуњавања и директор као
професионалац у образовању“ у Београду
12.3.2014.
одржан хуманитарни концерт у
фискултурној сали поводом прикупљања новца за
помоћ ученицима школе који су у лошој материјалној
ситуацији и Данијели Ковачевић из Инђије, која је већ
4 године у будној коми
20.3.2014.
одржан састанак Савета родитеља;
одржан састанак Школског одбора

21/22.3.2014.
у Суботици одржано Републичко
такмичење из Пословне информатике; ученица IV
разреда наше школе, Марија Миљковић, освојила 5.
место, ментор – проф. Лидија Лекић
23.3.2014.
у Политехничкој школи у Пожаревцу
одржано општинско такмичење из историје за ученике
од 2. до 4. разреда средњих стручних школа. Табела
пласмана:
1. место: Урош Траиловић
2. место: Милош Давидовић, 2. разред ЕТШ
(46), Младен Мишић, 3. разред ЕТШ (46) и
Александар Јанковић, 2. разред ЕТШ (45)
3. место: Јелена Саватић, 2. разред ЕТШ (40),
Владимир Гроздановић, 2. разред ЕТШ (40)
24.3.2014.
одржан састанак Тима за заштиту
ученика од насиља
27.3.2014.
одржана седница Наставничког већа
28/29.3.2014.
у Шапцу одржано Републичко
такмичење из Пословне економије. Ученик IVe2
освојио 10. место (од 43 такмичара), ментор -- проф.
Анђелка Стојићевић
2.4.2014.
одржан састанак Педагошког
колегијума

3.4.2014.
одржана седница Одељењског већа за
1. и 4. разред
4.4.2014.
одржана седница Одељењског већа за
2. и 3. разред
10.4.2014.
одржан састанак Тима за
самовредновање
12.4.2014.
у Лесковцу одржано Републичко
такмичење за ученике угоститељске струке: ученик
IIIу1, Душан Маричић, освојио 7. место, а ученици
IIIу2 9. место
28, 29. и 30.4.2014. у фискултурној сали одржане
презентације поводом „Дана отворених врата“ за
ученике основних школa: „Свети Сава“ (Пожаревац),
„Десанка Максимовић“ ( Пожаревац), „Божидар
Димитријевић Козица“ (Брадарац), „Краљ Александар
I“ (Пожаревац), „Милош Савић“ (Лучица), „Јован
Цвијић“ (Костолац), „Вук Караџић“ (Пожаревац),
„Доситеј Обрадовић“ (Пожаревац); одржана седница
Наставничког већа
7.5.2014.
професори и ученици представили
нашу школу на Сајму образовања у Дому културе у
Пожаревцу и у ОШ у Костолцу
8.5.2014.
одржана седница Наставничког већа

НИКОЛА ПЕТРИЋЕВИЋ
Ученик
генерације
2012/2013.

Никола Петрићевић, носилац дипломе „Вук Караџић“, током четворогодишњег школовања у Економско-трговинској
школи (смер финансијски техничар) показао је континуирану способност у усвајању наставног градива, што потврђује
и освојено прво место на Републичком такмичењу из предмета Пословне информатике. Професори га описују као
вредног, савесног ученика, изузетних интелектуалних способности, увек спремног да помогне другима. Тренутно
студира на Економском факултету у Београду, на који се уписао као најбоље рангирани ученик.

Одломак из једног од његових есеја: ...„Bouge“ или „bougette“ на францускпм, у „кпжнпј тпрби“, налазе се сви прихпди и
расхпди државе. Пп правилу, бучетски прихпди требалп би да буду изједнашени са бучетским расхпдима, какп би се усппставила
бучетска равнптежа. Да тп није увек слушај, најбпље сведпши наща земља, кпја у 2013. гпдини има бучетпм предвиђен дефицит
пд 121,9 милијарди динара, пднпснп 3,3% брутп дпмаћег прпизвпда. Какп наща земља већ дужи низ гпдина, ташније пд 2005, није
пстварила бучетски суфицит, дпвпди се у питаое нашин ппкрића бучетских расхпда, кпји, несразмернп прихпдима, из гпдине у
гпдину расту, шинећи бучетски дефицит сваке гпдине већим у пднпсу на претхпдну.
Ппстпји некпликп ставпва п висини јавних расхпда. Пп либералнпм ставу јавни расхпди треба да буду щтп нижи у пднпсу
на ДБП, јер великп фискалнп пптерећеое и јавни расхпди гуще приватну привреду и смаоују оену међунарпдну кпнкурентнпст,
щтп утише на успправаое привреднпг раста и раста заппсленпсти, дпк пп кејнзијанскпм ставу раст јавних расхпда мпже да има
и ппзитивне ефекте (инвестиције у инфраструктуру, пбразпваое, здравље, науку).
Укпликп пратимп кејнзијански став, мпжемп закљушити да раст јавних расхпда није увек негативна ппјава. Међутим, у
нащем слушају се тп не мпже тврдити, јер раст јавних расхпда у нащпј земљи није пправдан, будући да је изазван финансираоем
државних функција и текуће јавне пптрпщое, те се засигурнп мпрамп ппзабавити нашинпм ппкрића јавних расхпда....

Импресије:

НА КРАЈУ РАДНОГ ВЕКА

-

 ПЛЕМЕНИТ, ЧЕСТИТ И ДОСТОЈАНСТВЕН,

-

ДИРЕКТОР ЛУКА ШЕШУМ

-

Умеп је да пдмери и сагледа ширину
личнпсти
да сагледа дубину прпблема, али и
разуме ведрину младпсти
да пппмене и дискретнп искритикује са
дпзпм и мерпм птменпсти и гпсппдства,
тактичнпсти и смиренпсти
да ппхвали и награди
да дискретним аутпритетпм свпје
личнпсти репрезентује шкплу и све пне
кпји
дпстпјним
ппнашаоем
и
ппзитивним пспбинама свпје личнпсти
јаснп нпсе свпје име и бране свпј ппзив.
Весна Чинп, прпф.

Лука Шешум, прпфеспр биплпгије и директпр
Рпђен је 15. 8. 1948. у Љескпвици, ппштина Дрвар, у Бпсни и Херцегпвини. Прирпднп-математички факултет (биплпгија)
завршип је на Универзитету у Бепграду, 1972. гпдине. Првп раднп местп налази у Бачкпј Паланци у ОШ „Клара Фејеш“ и тамп
пстаје дп 1973. гпдине. Исте гпдине заснива радни пднпс у ПЕОЦ „Жижа Лазаревић“ у Ппжаревцу. У перипду пд 1973. дп 1975.
гпдине уппредп предаје биплпгију и у Медицинскпј шкпли „Др Впјислав Дулић“ у Ппжаревцу.
Од 1973. дп 2001. гпдине свеснп и преданп ради на месту прпфеспра биплпгије васпитавајући брпјне генерације ученика,
кпјима је псим љубави према прирпдним наукама развијап радне навике и пдгпвпрнпст.
На месту директпра Екпнпмскп-тргпвинске шкпле дплази 20. 2. 2001. гпдине уз једнпгласну ппдршку свих чланпва
тадашоег нпвпфпрмиранпг синдиката.
Ппслпве директпра шкпле пбављап је дп пдласка у пензију, 31. 12. 2013. гпдине, залажући се за ппдизаое квалитета
пбразпвнп-васпитнпг рада, псавремеоаваое наставе, мпдернизацију шкпле и оенп укључиваое у све прпјекте Министарства
прпсвете Републике Србије и афирмацију шкпле какп у лпкалним, такп и у међунарпдним пквирима.
Свпј ппсап директпра пбављап је часнп и пдгпвпрнп п чему сведпче брпјни успеси ппстигнути на такмичеоима.
Шкпла је дпбила мнпгпбрпјна признаоа, а ппсебнп је битна Ппвеља града Ппжаревца, дпбијена 2009. гпдине за
ппстигнуте изванредне резултате у пбласти пбразпваоа и васпитаоа.
Директпр Лука Шешум је дпбитник Ппвеље за живптнп делп, кпја му је дпдељена 2012. гпдине ппвпдпм Дана прпсветних
радника, а вреднп је пажое ппменути да је наша шкпла, назив кпји данас нпси Екпнпмскп-тргпвинска шкпла, дпбила у време
мандата директпра Луке, 2002. гпдине.
Пензипнерске дане прпвпди сппкпјнп, уз свпју ппрпдицу, али и уз свпје кплеге са кпјима ради на публикацији
Хрпнплпгија рада Екпнпмскп-тргпвинске шкпле пд псниваоа па дп наших дана, кпја ће дп краја 2014. гпдине бити представљена
јавнпсти.
Зпран Прпкић, прпф.

 Математичар, хуманиста,
оратор – Верослава Јовановић

Верпслава Јпванпвић, прпфеспр математике

Када сам у свпјим младим гпдинама дпшла у пву шкплу, кап некп кп дплази са 20 км. прпстране усамљенпсти и јпш уз тп из
средине кпју су мнпги склпни да деградирају, несвесни пне мудре нарпдне да се „чпвек не мери пеђу, нп памеђу“ нисам се мнпгп
везивала ни за пкружеое, ни за људе у оему. С гпдинама и зрелпшћу тај круг људи ппстаје круг ппрпдице. Интелектуалне драге
ппрпдице људи заљубљених у свпј ппзив, ентузијаста, педагпга.
У билу и пулсу пве институције, пд тих дана дп данас, незамеоив дамар, симбпл, грпмада људска била је једна пспба. С пунп
разлпга мпже ппнети епитет гпсппдствене пспбе, не самп пп месту живљеоа, смислу за угпђај и луксуз, укус и меру, већ и пп
свестранпсти свпје личнпсти. Реткп се срећу пспбе кпје су такп свестране, кпмплетне личнпсти. Никад ми није билп јаснп да ли је
бпљи математичар или хуманиста, или пратпр у шта смп више пута мпгли да се уверимп при свакпдневнпј кпмуникацији.
И најминпрнији дпгађај прпвучен крпз визуру Верпславине личнпсти ппстап је драгпцен.
Уме да пкупи пкп себе слушапце и да им држи пажоу, штп јпш једнпм пптврђује Вукпвп начелп да се чпвек са дарпм леппг
казиваоа рађа и нпси тп у свпјпј личнпсти, без пбзира на прпфил пбразпваоа. Она је и више пд тпга; врстан педагпг и не знам шта
више, педагпг или психплпг, јер малп кп пд нас дпживи да ученици скандирају оегпвп име, кад се оен лик ппјавип тпкпм
прпмпције филма ппвпдпм 150-гпдишоице псниваоа шкпле.
Наклпнпст и уважаваое ученика према опј, кап и пбрнутп, запажала сам и на екскурзијама, а у ппгледу кплега забава,
духпвитпст и сигурнпст да ће све бити какп треба, никад нису изпстали. Она је била и више пд тпга – савест кплектива, некп чија се
реч и мишљеое на седницама гптпвп увек пунп и уважавалп. Стручоак, врстан педагпг, психплпг, духпвити и занимљиви
сагпвпрник, пдмерен чпвек пднегпванпг духа – једнпм речју пспба кпја се реткп среће и с кпјпм је билп част радити и драгпценп
живети.
С љубављу и ппштпваоем,
кплегиница Весна Чинп, прпфеспр коижевнпсти

Префиоена,
пдмерена, карактерна –
Слпбпданка Милчић

Слпбпданка Милчић, прпфеспр
хемије и ппзнаваоа рпбе

Импресије:
-

Нежнпст, префиоенпст, крхкпст лика и
става;
пдмеренпг става и никад прејаке речи;
реткп кпга или мпжда чак никпг није
увредила ни речју, ни делпм;
бескрајнп разумеваое за све и свакпг, за
свачију радпст и тугу, живптни став и
визију;
етерична, пппут лептира и изгледпм и
ставпм;
- Рекли
светпсавски
су оузвишена
њој: и свпм ппзиву
предана.
Весна Џинп, прпф.

ИМПРЕСИЈЕ УЧЕНИКА:


„Пве две гпдине дружеоа са прпфеспркпм
Слпбпданкпм биле су вепма пријатне. Прпфеспрка
нам је прирасла за срце. Жап нам је штп је нашем
дружеоу дпшап крај. Вепма смп се зближили са
опм и ппстала нам је заиста драга. Ценимп је кап
прпфеспра, а вплимп кап друга.“

„Оена предаваоа увек ппкрену радпзналпст и жељу да их
научим кући. Увек има стрпљеоа и тплеранције, иакп некад
пдељеое тп и не заслужује. На сваки несташлук пдгпвара
псмехпм. Пуна је разумеваоа и увек нам даје прилике да
ппправимп пцене. Сећаћу је се пп речима: „Никада није
тешкп акп лекције редпвнп прпчитате кпд куће“ .”


„Прпфеспрка Слпбпданка је врлп тплерантна,
некад ми се чини и превише, штп и не ваља увек
када имамп неки тест. Впли увек да ппмпгне. Каже
се да су сви прпфеспри на ппчетку свпје каријере
вепма стрпги, а какп гпдине прплазе пни бивају све
блажи, такп је верпватнп и са прпфеспркпм
Слпбпданкпм. Сигурнп је и пна на ппчетку била
стрпга, а сада и није баш.”

„Прпфеспрка Слпбпданка је једна пд најбпљих прпфеспрки.
Иакп смп вепма захтевни, пна је све тп издржала, штп
ппказује да има јак карактер. Вепма је занимљива пспба,
пуна разумеваоа. Увек ће прискпчити у ппмпћ, акп је некпм
пптребна. Кап прпфеспр вепма је дпбра у свпјпј струци.“
ученици IIe1

ИМПРЕСИЈЕ...

Скрпман чпвек. Дугпгпдишои
радник наше шкпле, кпји је са
свпјим ученицима ппправљап
све мпгуће и немпгуће у шкпли.
Свпјим златним занатпм пн ће и
даље давати велики дппринпс
свпјпј ппрпдици и друштву, а са
свпјим хпбијем - шахпм
пппуниће слпбпднп време.

Стеванпвић Велиша (наставник
дрвппрерађивачке струке) – Рпђен је 14.9.1954.
гпдине у Живици. У нашу шкплу је дпшап 1.3.1972.
гпдине и пстап све дп пензије, 31.8.2013.
***

Радпсављевић Гпрдана
(ппмпћнп пспбље) –
Рпђена је 15.11.1948.
гпдине, а у нашпј шкпли је
пд 1.2.1980. У заслужену
пензију птишла је
30.12.2013. гпдине.
Жена кпја нам је скувала безбрпј кафа. Укус и мирис оене
кафе памтиће генерације прпфеспра. Сапсећајна пспба кпја
је знала мнпге наше тајне. Вплела је ученике и ппкушавала
да им ппмпгне и заштити их на свпј начин.
Тачна у служби дп краја раднпг века, пример радне
дисциплине. Није се штедела на ппслу и дп краја раднпг
века била је на првпј линији, такп да акп кп пдлази у
заслужену пензију, пнда је тп несумоивп теткица Гпца.
***

Радни век завршила у нашпј
шкпли. Иакп је радила десетак
гпдина, кпд нас је пставила дубпк
траг . Сппспбна, умешна и вредна
жена. Опј ни случајнп неће бити
дпсаднп у пензији, јер ће знати
да псмисли свпј живпт и испуни га
брпјним активнпстима.

Петрпвић Винка (ппмпћнп пспбље) – Рпђена је
13.11.1953. гпдине. У радни пднпс је ступила
12.2.2004. гпдине, а у пензију је птишла 30.12.2013.
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Сећање на Велики рат
Прошао је од његовог почетка читав
један век, а о њему се и данас говори као о једној
од највећих катаклизми човечанства. Назив
„велики“ му ипак више не пристаје, јер се у
међувремену догодио Други светски рат, који је
по броју држава-учесница, по броју
ангажованих војника и употребљене технике, а
нарочито по броју жртава и последицама које
је проузроковао, далеко већи од Првог светског
рата. Да ли смо ми Срби могли да избегнемо бар
један од ових ратова? Тешко, али и да смо
могли, то свакако не би био Први светски рат,

јер је Србија након балканских ратова постала
водећи политички и војни фактор на Балкану,
који се није могао лако заобићи. Испречила се на
путу великих експанзионистичких планова
Немачке, Италије и Аустроугарске, које су
желеле „продор на исток“ тј. да се прошире ка
Блиском истоку и даље ка Индији, ради
коришћења јефтиних сировина и радне снаге,
као и ради стварања нових тржишта за
пласман своје робе. Чекао се само погодан
тренутак да се зарати са Србијом и она уклони
као велика сметња Централним силама на
Балкану. Тренутак се указао на Видовдан 1914.
године, када је извршен атентат у Сарајеву на
аустроугарског престолонаследника Франца
Фердинанда и његову супругу Софију. Главни
атентатор је био Гаврило Принцип, припадник
тајне револуционарне организације Млада
Босна, кога данас многи покушавају да
представе као терористу. Свакако, оно што је
урадио јесте терористички акт, али он није
терориста, он је само један несрећни младић,
који је и сам постао жртва једне погрешне
политике и младалачких илузија.

Сарајевски атентат није ослободио Босну и
Херцеговину аустроугарске власти, али је запалио
Балкан, па и читаву Европу, јер је постао
непосредни повод и дуго очекивани тренутак да
започне Први светски рат. Аустроугарска је за
атентат оптужила Србију и 28. 7. 1914. објавила
јој рат. Тако је Први светски рат почео на Балкану,
а ту ће се и завршити након 4 године, у касну јесен
1918.
Већ у августу 1914. аустроугарска војска је
напала Србију, под командом Оскара Поћорека. Српска војска је сачекала непријатеља на планини Цер,
у близини Лознице, и на месту Текериш одиграла се прва битка у овом рату, чувена Церска битк, у којој
је српска војска под командом славног генерала, а касније војводе, Степе Степановића страховито
поразила Аустроугаре и натерала их у бекство преко Дрине. Била је то уједно и прва победа Велике
Антанте над Централним силама, јер се у августу 1914. нигде није ратовало у Европи, осим у Србији.
До краја прве ратне године Срби су још једном поразили Аустроугаре, У Колубарској бици,
децембра 1914. Када су, захваљујући стратегији генерала, касније војводе, Живојина Мишића(која се и
данас изучава на америчким војним академијама као право чудо ондашњег ратовања и војне тактике)
натерали непријатеља на бекство и ослободили Србију.
Наравно, Србија је за овакве успехе морала да буде кажњена, јер се њена војска, исцрпљена од
претходних ратова са непотпуним и застарелим наоружањем, одважила да порази једну од најјачих
војски на свету. Наредне 1915. Године у јесен, са првим кишама и снеговима, Србија је поново
нападнута, са севера и запада, али овога пута удруженим снагама аустроугарске и немачке војске, под
командом немачког генерала Макензен, који је заменио смењеног Поћорека. Макензена је задивила
храброст и пожртвовање српских војника, па је одао почаст погинулим браниоцима Београда и наредио
да се сахране у заједничко, обележеној, гробници, а на крају је изјавио: „Борили смо се против јунака из
бајке“.
Улазак Бугарске у ра, на страни Централних сила, изазвао је праву катастрофу српске државе и
страшну голготу српског народа. Бугари су пресекли повлачење српске војске на југ, ка Грчкој, јер су
упали на подручје Врања. Због тога је одлучено да се војска и народ повлаче преко тешко проходних

планинских крајева Косова, Метохије, Црне Горе и Албаније, све до Јадранског мора, где ће их чекати
савезнички бродови и одвести на нека безбеднија места. И тако су Срби кренули у незвесност, у тамо
неку Албанију, на море, којег никада нису ни видели, јер већина није ни изашла из атара свог села, а
ретки појединци успели су да дођу само до прве веће варошице у близини села. Гладни, боси, исцрпљени,
болесни, Срби су данима пешачили по годурама и врлетима: за многе то и није био пут спасења, већ
пут смрти, јер су остајали у снегу смрзнути и изнемогли, врло често убијани од стране албанског
становништва. За оне срећнике који су успели све то да преживе, трачак наде указао се када су стигли
на албанску обалу и угледали велико Јадранско море, за њих веома тајанствено и недокучиво. Након
многих разочарења и дуготрајног чекања, коначно су се укрцали на савезничке бродове и кренули опет у
неизвесност. Неки у Италију, неки у Француску, а неки у северну Африку, да би већина наших војника
ипак била упућена на грчко острво Крф. На ово дивно медитеранско острво стигли су почетком 1916. и
они који су имали шансе да прежив, на њему су и остајали, а они за које се знало да им нема спаса,
пребацивани су на пусто острвце Видо, насупрот Крфа, ружно и огољено, познато као станиште змија.
Док је умирање било подношљиво, сахрањивани су у плитким ракама ископаним на стеновитој обали
Вида, али када је умирање постало незамисливо, товарили су лешеве увече на француске лађе, довозили
их даље од острва и бацали у тамне дубине Јонског мора. Тамо је њихова вечна кућа, тамо почивају и
данас, због тога се воде око Крфа и Вида називају „плава гробниц“. То је заиста вечна гробница српске
младости, коју је најлепше опевао Милутин Бојић, песник и учесник свих ових ужасних догађаја, који је
оставио најуверљивије сведочанство о трагедији једног народа.
„Стојте, галије царске! Спуштајте крме моћне!
Газите тихим ходом!
Опело гордо држим у доба језе ноћне
Над овом светом водом!“
Након доласка око 150000 војника на Крф, овде се преселила и читава држава Србија, са свим
својим институцијама и функционисала у изгнанству све до краја рата. Крфљани и данас памте Србе, и
опходе се према њима као према драгим пријатељима, јер су, по речима енглеске докторке Изабел
Хатон, Срби играли и певали, чим се опораве, трудили се да потроше у кафанама сав новац када га
приме, немајући никаквог смисла за штедљивос, по речима италијанског дипломате грофа Карла
Сфорца, веома поштовали Крфљанке, па се тако и многи оженили њима. Власник хотела „Бела
Венеција“, у којем је боравио регент Александар и чланови српске владе, имао је 3 кћерке и све су се удале
за угледне Србе, као што су официр Миливоје Чолак Антић, професор Владимир Казимировић и будући
председник југословенске владе Милан Стојадиновић.
Са српском војском, преко Албаније, кренула су и многа деца, чија су страдања у избегличким
котлинама и најпотреснија, а о чему говори Растко Петровић, који је као 16-годишњак прешао
Албанију, а онда 20 година касније написао потресно сведочење, тј. роман „Дан шести“. Пример
претераног сазревања српске деце у ратном вихору јесте судбина 10-годишњег дечака Момчила
Гавриловића из Трбушнице код Лознице, који је остао без породице, прикључио се Дринској дивизији и
стекао чин каплара, па тако постао најмлађи официр у Првом светском рату. После рата, школовао се
у Енглеској и радио у државној служби, а умро је тек 1993. г.
Од познатих Срба на Крфу су, за време рата, боравили: Милунка Савић, најпознатија и
најодликованија жена-ратник у Првом светском рату; Михаило Петровић Алас, математичар;
Владислав Петковић Дис, песник и новинар; Слободан Јовановић, правник и писац; Јован Дучић, песник;
Станислав Винавер, песник, модерниста; Станислав Бинички, композитор и диригент и многи други.
После успешног опоравка на Крфу, српски војници су у априлу 1916. пребачени на новоформирани
Солунски фронт у северног Грчкој, где су водили жестоке борбе против Бугара на Кајмакчалану, а
затим, заједно са савезницима, извршили пробој фронта, у јесен 1918. Српски хероји под командом
својих славних команданата (регента Александра, Степе Степановића, Живојина Мишића, Петра
Бојовића, Павла Јуришића и других), незадрживо су кренули на север, ка својој земљи Србији, и у Београд
ушли као ослободиоци 1.11.1918. Убрзо је 11.11.1918. капитулирала Немачка, па је и рат званично
завршен.
Њихови славни подвизи осветили су мртве, обрадовали живе, задивили свет. Захвалним
потомцима подвизи српских јунака послужиће и за сећање и за наук, да се никада ово што се десило не
заборави и не понови.
Милена Стефановић, проф.

Двеста година Вукове Писменице

Ове гпдине пбележава се 150-гпдищоица смрти великпг
рефпрматпра
српскпг
коижевнпг
језика
Вука
Стефанпвића Карачића, али наврщава и два века пд
пбјављиваоа оегпве Писменице сербскпга језика, дела
знашајнпг кап прва граматика српскпга језика.

Залажући се пд ппшетка за увпђеое нарпднпг
језика у коижевнпст, на језишкпм плану Вук је свпје
савременике највище критикпвап збпг мещаоа два
језика, српскпг нарпднпг и рускпслпвенскпг, стпга писаоа
пп сппственпм нахпђеоу, кап ппследице неппстпјаоа
нпрме: „У граматици нема вкуса, кап ни у аритметици,
негп тп треба наушити и знати.“ Сталнп је истицап да
правилнп писати знаши правилнп мислити и да хапс у
језику пдгпвара хапсу у мислима. Уједнп схвативщи да без
граматике нарпдни језик не мпже ппстати коижевни, Вук
ће, на ппдстицај угледнпг слпвенашкпг филплпга Јернеја
Кппитара, израдити Писменицу, и издати је 1814. гпдине у
Бешу.

Оснпвна вреднпст Писменице јесте радикалнп
упрпщћаваое умнпгпме слпжене азбуке и правпписа,
шиме је Вук наставип пнп щтп су заппшели оегпви
претхпдници: Атанасије Стпјкпвић, Аврам Мразпвић, Лука

Милпванпв, Сава Мркаљ и други. Вук је у свпјпј
Писменици ппщап пд Савине рефпрмисане ћирилице, с
тенденцијпм да пствари принцип један глас = један знак,
према нашелу пищи кап щтп гпвприщ. Такп је Вук увеп
знаке: дь (сппјенп у једнп слпвп за сугласник ђ), љ (местп
ль), о (местп нь) и ћ (местп ть). На тај нашин Вукпва
ћирилица у Писменици имала је слпва: а, б, в, г, д, дь, е,
ж, з, и, ï к, л, љ, м, н, о, п, п, р, с, т, ћ, у, ф, х, ц, ш, щ.

Гпдине 1818. изащлп је другп, ппбпљщанп,
издаое граматике, ппд називпм Српска граматика,
заједнп са Српским рјешникпм. Вук је тада спрпвеп свпју
другу азбушну рефпрму, изврщивщи измене кпје се тишу
слпва ђ, ч и ј (слпвп ј преузеће из латинице). Гпдине 1824.
Граматику је на немашки језик превеп коижевник и један
пд утемељиваша немашкпг стандарднпг језика Јакпб Грим.
У Писменици је Вук тек нагпвестип правац
будућих знашајних рефпрми. Кап прва граматика нарпднпг
језика, пна је пзнашила прекретницу у оегпвпм развпју, те
ппставила темеље мпдернпг српскпг коижевнпг језика,
каквпг га данас ппзнајемп.
Таоа Илић, прпф.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
М л а д и, талентовани и хумани
Нова школска година, са делимично новим руководством парламента, новим идејама, старим навикама и
наравно, новим победама. Сам почетак школске године обележила је посета Народној скупштини у Београду.
У децембру, одржано је, друго по реду, такмичење „И ја имам таленат“, које је и ове године успешно
протекло. Ученици наше школе су се такмичили, показали своје таленте, дружили и добро забавили.
Касније, почетком другог полугодишта, уследиле су припреме за одржавање традиционалног хуманитарног
концерт, под називом „Млади за будућност“.

Ученички парламент Економско – трговинске школе већ другу годину организује концерт овог типа, и
изузетно нам је драго да овакви концерти постају традиција и обележје наше школе. Концерт је одржан
12.3.2014. године, са почетком од 18 часова, у фискултурној сали наше школе. Новац прикупљен на улазу био је
намењен Данијели Ковачевић из Инђије, која је већ четири године у вигилној коми, због сепсе добијене приликом
порођаја. Такође, новац је поклоњен и ученицима наше школе који су у тешком материјалном стању, те им је
ова врста помоћи неопходна. Наступили су бенд наше школе, КУД Стари Костолац, фолклорни ансамбл
ГАНИП, бендови „Ахилова тета“ и „The Springs“ и ученици наше школе. Удруженим снагама је прикупљено
55.740 динара.

Такође, у априлу одржан је турнир у стоном тенису. Од уплата за пријављивање на турнир купљене су
медаље за такмичаре, а од остатка новца купљен је пикадо. Ученици наше школе имаће прилике да се до краја
школске године опробају и на турниру у пикаду.

Као и прошле године, организован је квиз опшег знања. Финале квиза ће бити крајем маја, а победници
квиза добиће пригодне награде.

МИ НИСМО ТВРДИЦЕ

Тога априлског поподнева, у нашој школи, као и сваког радног дана, огласило се школско звоно, које је означило крај
другог часа и време за полазак у нашу престоноцу.
Златни зраци Сунца обасјавали су нас све док нисмо стигли у Београд. То је град чијим улицама пролази хиљаде људи,
место где већина младих одлази са пуно наде да ће остварити свој циљ и да неће разочарати своје ближње који верују у њих.
Док корачамо улицама Београда, схватамо да више нисмо деца, већ средњошколска омладина, која ће се за неколико
година наћи у престоници
да би студирала, радила и
изборила се за што бољу
будућност.
Након шетње и
обиласка града, посетили
смо Народно позориште,
где смо имали част да на
великој сцени одгледамо
комедију „Кир Јања“,
Јована Стерије Поповића,
дело које је наша лектира из првог полугодишта.
Атмосфера је била импресивна. Глумци су нам држали пажњу све време и својим професионализмом и глумачким
умећем вратили нас на тренутак у слике стварности 19. века.
Главну улогу играо је прослављени глумац Предраг Ејдус, Нада Блам глумила је Јуцу, Тамара Вучковић Катицу, Лепомир
Ивковић нотароша Мишића, Миленко Павловић кир Диму, а Михајло Викторовић слугу Петра. Представу је режирао Егон Савин.
Динамична и духовита представа била је за ученике идеална прилика за опуштање после напорног дана.
Вратили смо се кућама озарених лица са надом да ће позоришни живот постати део традиције наше школе.
Сандра Животић, IIф

СВЕТ ПО МЕРИ ЧОВЕКА
МОЗАИК КРАГУЈЕВАЧКИХ САДРЖАЈА

Са группм ученика тргпвинске струке пбишли смп Крагујевац 16.4.2014. гпдине. Ппсета је била детаљнп и
зналачки псмишљена пд стране прпфеспрке Слпбпданке Цветић, те је и садржај бип разнпврстан.
Најпре смп ппсетили Прву крагујевачку гимназију, кпју
тренутнп ппхађа пкп 1200 ученика. Утисак је да се ту
ради п пзбиљнпј шкпли са дугпгпдишопм традицијпм, п
устанпви чија се истприја прпжимала са истпријпм
нашег нарпда и државе. Збпг бурне прпшлпсти честп се
настава пдржавала пп кафанама, штп је измећу псталпг
рекап тампшои прпфеспр истприје, кпји нас је дпчекап.
Стара зграда у кпјпј је смештена гимназија дпбрп се сада
држи, а са оених зидпва су нас ппсматрала лица мнпгих
знаменитих Срба. Шкпла је 11. децембра 2008. пдлукпм
Владе Републике Србије прпглашена за шкплу пд
ппсебнпг наципналнпг значаја.
Следеће пдредиште бип је Коажевскп-српски
театар, најстарије српскп ппзприште, чији је пснивач
далеке 1835. гпдине бип Јпаким Вујић. Овај театар има
дугу ппзпришну истприја. Реч је п невеликпм
ппзпришту, штп се капацитета, пднпснп брпја седишта тиче, али грандипзнпм уметничкпм фундусу. Изнедрила је
врсне глумце и пстале уметнике пптребне ппзпришту. Из пвпг ппзпришта су пптекле наципналне величине кап штп су
били Мија Алексић и Љуба Тадић. Унутрашопст ппзпришта, кпја није видљива публици, нама је, на срећу, била
дпступна и имали смп прилике да пткријемп неке пд тајни глумачкпг ппзива. И даље је тп јединп ппзприште у
Крагујевцу, иакп данас пвај град има пкп 200000 станпвника, насупрпт 2000, кпликп је имап у време птвараоа
ппзпришта 1835. гпдине.

Киша нас је пратила пд раних преппдневних часпва, па смп се питали важи ли и даље ппслпвица „Обилази кап
киша пкп Крагујевца“. За мене је права ппсластица и великп пткриће бип Екп-парк „Илина впда“, кпји се налази
надпмак Крагујевца. Ентузијазам житеља је за сваку ппхвалу. Очистили су некадашое сметлиште и стециште разних
лпших ствари и уређују га, псмишљавају и ппстављају садржаје пп свпјпј мери. Све се ту вплпнтерски ради. За сада
имају кпшаркашкп игралиште са трибинама, љуљашке, цветне леје, чесме, фпнтане, мини зпп-врт, скулптуру
„Ускршое јаје", кпја је сачиоена пд некпликп стптина аутпмпбилских делпва, виспка 3 метра, највећа у Еврппи и
друга пп величини у свету. Улазнице се не наплаћују. Од дпнација и сппственим радпм пви скрпмни, љубазни, али и
амбиципзни људи планирају и изграђују свпј свет.
Накпн пвпг занимљивпг пбиласка пдгледали смп филм „Мпнтевидеп, видимп се“ кпји траје непуна 3 сата, а псталп
време дп ппвратка кући билп је резервисанп за тржни центар „Плаза“. Деци је билп лепп и ппуштенп су се, кап у
прирпднпј средини, псећали у бипскппу и тржнпм центру, дпк им претхпдни садржаји нису привукли превелику
пажоу.
Гпрдана Вучкпвић, прпф.

КЛИНЦИ ЗА ШТАНДОВИМА

Сунце је кап змај кпји бљује ватру летелп
изнад нас и спушталп свпје тппле дланпве на мпј
пбраз. Пут је трајап кап вечнпст дпк се аутпбус налик
змији прпвлачип вијугавим путем. Међутим,
пдахнули смп када смп тпг 18. маја пристигли у Бпр,
где се пдржавап Сајам виртуелних предузећа.
Првп штп сам угледала била је пгрпмна
фпнтана, кпја се прпстирала испред места на кпм је
бип сајам. Била је тп
прилика за мнпге да
ухвате
тај
тренутак
фптпграфишући
се.
Унутар зграде, кпја је
била дпмаћин свим
ученицима
кпмерцијалистима
ширпм
Србије,
штандпви
су
били
ппређани
кап
ппстрпјени впјници кпји
чекају наређеоа. Сваки
штанд је бип другачији,
имап нештп јединственп
и представљап малп
виртуелнп предузеће. Накпн уласка, сваки ппсетилац
је дпбип картпнску картицу са већим изнпспм нпвца,
кпја је служила кап кредитна картица за виртуелну
куппвину.
Предузеће кпје нас је представљалп билп је
„Калимерп играчке“, чији је штанд бип један пд
најзанимљивијих, јер је на распплагаоу имап разне
врсте играчака. Међутим, пнп штп нас је ппсебнп

издвајалп је то штп су наше девпјке биле једне пд
најљубазнијих прпдаваца.
Једнп пд најбпље припремљених билп је и предузеће
кпје се бавилп прпдајпм впћних спкпва, јер је ппглед
на оега чинип да се псећате кап да сте се вратили
крпз време. Међутим, штандпви кпји су имали
најбпље ппклпне били су пни на кпјима се налазила
технплпгија, али ни сладпкусци нису мпгли да пдпле
предузећу кпје се бавилп прпизвпдопм слаткиша.
Ппсетипци су мпгли да
псвпје различите врсте
ствари, пд шећерних
лизалица дп слушалица
за мпбилни. Све је билп
збрканп, јер су се
ученици
из
разних
шкпла гпмилали на
различитим
штандпвима, трагајући
за
занимљивим
прпизвпдима кпје мпгу
да
купе
свпјим
виртуелним
нпвцем.
Накпн
пбављене
куппвине, птишли смп дп пмаоег дечијег игралишта,
где смп се кап клинци пд пет гпдина забављали на
љуљашкама, клацкалицама и псталим справама кпје
су се ту нашле. Ппнашали смп се кап деца на вашару.
На крају дана кпмисија је прпгласила
ппбедника. Нажалпст, кпмерцијалисти наше шкпле
нису тп били, али је прпфеспрка Весна Живптић била
свеједнп ппнпсна. Дпк се аутпбус при пдласку враћап
пним истим кривудавим путем, сунце нас је пплакп
напушталп,
најављујући
месечев
дплазак.
Милена Спасић, IIIк

СВЕТИ САВА

̶ ШКОЛСКА СЛАВА

Одбор за просвету и културу (ОПК) Епархије пожаревачко-браничевске. на челу са епископом
Игњатијем Мидићем, покренуо је општу тему слободе кроз књижевна дела Џорџа Орвела и Фјодора
Михајловича Достојевскога. У складу са овом темом осмишљена је и светосавска приредба у нашој школи.

-

-

Школски хор: Тропар Св. Сави (VIII глас)

Поздравни говор директора школе Сибинке
Живановић
Светосавска беседа (Јована Ташић)
Јеванђеље по Матеју 4, 12-13, Кушање Христа у
пустињи (Анђелија Кузмановић, Ненад Гајић)
Школски бенд и хор „Another Brick In The Wal“ (Part
II) (Мирко Ковачевић, Иван Траиловић, Никола
Ђурић, Ђорђе Девић, Данијел Јенић, Ђорђе Гвоздић )
Драматизација текста „Велики инквизитор“,
Ф.М. Достојевски (Марија Ристевски, Ана Јеленић,
Немања Стојковић, Марија Станковић, Душан Тадић,

-

Наташа Стојадиновић, Немања Првуловић, Стафан
Јовановић, Иван Милојковић)
Традиционална народна песма
Стихови Иве Андрића „ Бити човек...“ (Тања
Крстић)
Псалам 8. „Господе, Господе наш...“ (Кристина
Илић)
Традиционална народна песма
Проглашење награда за светосавски литерарни
конкурс (Милена Спасић IIIк)
Школски хор: Химна Св. Сави

Програм припремили: Јелена Ракић (музика),
Весна Џино (беседа и рецитација),
Предраг Ражнатовић (тон),
Дејан Костић (драма),
Гордана Вучковић (координатор)
Економско-трговинска школа, Пожаревац,
24. јануар 2014.
„Нема ничега примамљивијега за човека од слободе његове савести, али нема ничега ни мучнијег.“
Ф.М. Достојевски

***

ДЕДА МРАЗЕ, ЦМОКНУЋУ ТЕ

***

У понедељак 30.12.2013. године у просторијама Економско–трговинске школе одржана је
додела новогодишњих пакетића деци запослених. Уз доделу пакетића изведена је и новогодишња
представа.
Атмосферу до усијања на представи довели су следећи јунаци: Деда Мраз, Снешко Белић,
Добошар, Поштар, Чаробњак, Први снег, Девојчица–распродаја, Девојчица–цмокнућу те.
Занимљива радња представе и енергични глумци измамили су осмехе на лица, како деци тако и
старијима. За тренутак смо се осврнули на протеклу годину, на игре и вратоломије које су остале
иза нас.
Глумци су заједно са децом замислили нове жеље и отпевали новогодишње песмице. У
новогодишњој еуфорији однекуд се појавио ученик Кристијан Ђокић у улози Деда Мраза, који је
са собом донео мноштво пакетића, што је деци измамило осмехе на лица.
Да ова представа изгледа занимљиво, духовито и весело деци потрудили су се чланови
драмске секције: Марина Добросављевић, Кристијан Ђокић, Огњен Стокић, Тамара Костић и моја
маленкост, Јована Ђокић.
Након представе уследило је фотографисање и додела новогодишњих пакетића деци.
Ученике су организовали и представу припремили професори српског језика и књижевности:
Јелена Чобић и Зоран Прокић.
Јована Ђокић,IIk

ТАКМИЧЕЊА

Иван Јпванпвић, наш државни првак у бацаоу кугле, ученик је 2. разреда наше шкпле,
смер финансијски техничар. Одгпвпран и вредан ученик, дп свпјих успеха је стигап
великим радпм и уппрнпшћу. Иза мнпгп медаља, драгпцених диплпма и признаоа
стпји дпста улпженпг труда и наппрних тренинга. На прпшлпгпдишоем Републичкпм
такмичеоу за средое шкпле у Сремскпј Митрпвици псвпјип је 1. местп. Резултат 14,56
метара је бип дпвпљан за ппбеду, иакп тп није оегпв најбпљи резултат. Надамп се и
верујемп у оегпве успехе у даљпј каријери. Кап и пн, и ми желимп да једнпг дана
ппстане светски првак.
Сандра Ивановић, IIф

Ученици наше шкпле, Благпјевић Малина и Рајић
Александар, кренули су путем Лескпвца у жељи да пстваре
штп бпљи пласман на такмичеоу угпститељских шкпла кпје
се дпгпдилп 12. априла 2014. гпдине у Лескпвцу.
„Веома смо задовољни гостопримством и својим
оствареним пласманом. Били смо девети, што је велики
успех, јер поред толико школа и хране, која је била
естетски прелепа и преукусна, не бисмо могли да будемо
незадовољни. У Лесковцу смо провели три дана. Било је
веома занимљиво. Упознали смо доста нових пријатеља.
Такође смо научили и доста нових рецепата. Све у свему, било нам је веома лепо.“
Малина Благојевић IIIу2
Александар Рајић, IIIу2

ЈЕДНА МОЈА ИМПРЕСИЈА

Слика говори више од хиљаду речи, али оно што
људско око види и доживи, ниједна слика не уме да
прикаже. Свако ново путовање отвара нова
познанства, отвара нове хоризонте, а човек је
богатији за још један поглед.
Онај ко је прошао матурску годину зна шта је за
нас матурска екскурзија, она последња, заједничка.
Свакако да подразумева забаву, смех, журке,
непроспаване ноћи, али, штета је отићи, можда
једини пут негде, а то место не упознати што је
боље могуће, ући у његово срце и схватити његову
лепoту.

Нас матурска екскурзија одводи километрима
северно од Србије. Шеснаесточасовна вожња одводи
нас до Прага, чешке престонице, старе више векова.
У град богат културом, историјом и знаменитостима;
у град који је дом принчева, краљева, царева и
председника; у град који је савршен склад готике,
ренесансе и барока; у град који вековима носи старе
и масивне грађевине које, свака у себи, чувају своју
причу.
Влтава раздваја град на Стари и Нови, али је зато
саграђен Карлов мост, најпознатија чешка грађевина,
који их повезује у нераскидиву целину.

Свакако је после дугих и напорних шетњи потребан
одмор, а многи га користе да пробају познато чешко
пиво и кобасице.

Након упознавања Прага дању, упознајемо га и
ноћу захваљујући Влтави, реци која је била
инспирација великом чешком композитору да створи
најлепшу поему. Крстаримо њоме и схватамо да
Праг може још доста да се истражује, али ми морамо
даље.
Крећемо назад и стижемо у Беч, град који одише
богатом историјом и дугом причом. Обилазимо
Maria Hilfer Strasse, а следећег дана настављамо да
упознајемо Беч: бечки ринг, Карлов трг, Парламент.
Посећујемо Шенбурн, дворац Марије Терезије, рађен
у барокном стилу. Уз одличну и занимљиву причу
локалног
водича,
пролазећи
кроз
огромне
просторије, свака по себи, једна за другом, стварале
су такву причу да смо у својим главама успели да
створимо кратак филм о тадашњем живљењу. Замак
нас је оставио без даха и ми тако задивљени
завршавамо у прелепом пространом врту пуном
зеленила и цвећа. Зато је и ова величанствена
грађевина на листи светске баштине.
Оно што је авантуристe оставило тужним је
изостанак посете Пратеру, али су зато руке пуне кеса
из шопинга вратиле осмехе на лицима.
Наредан дан најављивао је полазак кући: препуни
утисака, фотографија у апаратима, али и слика и
прича
сачуваних
у
нама.

Стари град је срце Прага које показује вековне
улице, Градску већницу у којој се стварала историја,
базилику светог Ђорђа, Астрономски сат, који
својим начином рада задивљује сваког посетиоца,
али и становника Прага.

Због немогућности упознавања са свиме што Праг
пружа, екскурзија предвиђа још један дан у њему.
Посећујемо Карлштајн, средњовековни замак који је
нападан, али никада освојен; замак који враћа у
прошлост и упознаје нас са животом тада.

Повратак је значио и коначан одмор од заиста
напорног путовања, али и завршетак последњег, на
овај начин, дружења матураната наше генерације,
који је, сигурна сам, код свих изазвао осећај туге и
бар једно успешно сакривену сузу због схватања да
све
постаје
успомена
у
нашим
срцима.

Кристина Ристић, IVтт

СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИКА
Микро
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Даљина. Ова земља није за нас. Ја нисам ту.
Одвукао сам
себе у сенку. Небо је празно, али је зато
бескрајно.
Тиркизне воде нас воде кроз свет, пружајући
нам то
задовољство да не додирујемо прљаву земљу
нашим
лицима.
Свет у који идемо сами градимо, не знајући како
ће он
изгледати. Или градимо зид, или не градимо
ништа што ствара
слободу природе. Једино тада си слободан. Буди
слободан, али
немој бити сам.
Лепо је бити понекад сам, али се чувај самоће.
Самоћа
боли. Ти болиш. Често замишљам омче којима се
држимо и
шетамо. Шетамо слободно, без иједног прамена
страха.
Присуство праве особе нема цену, зато је
бесплатно. Када
то имаш, он шета бескрајно. Затвара се у коцку
и не постоји,
све до тог момента када ти одлучиш да га
пустиш напоље.
Данијел Јенић, ученик

Нежна, прпвидна рука ме дпдирује,
храпав глас, оегпва истприја пуна врисака.
Шапуће ми на увп.
Магла из мпјих прстију се спущта, наставља правп.
Мали, жути делпви прирпде умиру пкп мене.
Свуда, а кап да их нема.
Шапућу нешујнп: „пстани, не пдбацуј нас“.
Заспали су, напущтам их у стихији.
Срце ме бпли, мпнптпнија.
Данијел Јенић, ушеник

Црвено
Тппим се на пвпм хладнпм, празнпм кревету.
Бип сам дп таме и назад, брисап свпје име.
Плави ураган ме је свуда пратип, али је мпј пут
увек бип чист.
Бип је чист, али превише дубпк и црвен за мпј сат.
Мпгу ппказати где је шупљина али не и оен
разлпг.
Олпвка се испразнила, магнпвеое испунилп.
Застап сам кпд брда у нади да ћу се пдмприти.
Надам се да није каснп.
Данијел Јенић, ученик

ПРЕПОРУКЕ ЗА ЧИТАЊЕ
„Таи“, Горан Гоцић - За пвп делп је Гпран Гпцић дпбип НИН-пву награду 2014. гпдине, а оегпва oснпвна
пдлика је жанрпвска неуједнашенпст. Има елементе есеја, путпписа, мелпдраме, епистпларне фпрме. У рпману
„Таи“ главни јунак напущта свпју птачбину и бежи у „земљу слпбпдних људи“ („tai land“). За разлику пд класишних
путпписа, пвде нису пписани егзптишни предели Тајланда. Културу Тајланда Гпцић је приказап бавећи се људима,
кпнкретнп ликпм жене у кпју се заљубљује. „Таи“ испитује пднпс између мущкарца из Србије и жене са Тајланда и
такп ппреди хрищћанску и будистишку културу.
„1001 ноћ“ – „Хиљаду и једна нпћ“ је збирка дужих и краћих приша кпје су настале у перипду пд 9. дп 14.
века. У опј се налази сва мащтпвитпст приппведашкпг умећа шитавпг Истпка. Пквирна приша пве коиге је приша п
Шехерезади и цару Шахријану. У Шехерезадинпм пришаоу ппјављују се лишнпсти кпје такпђе приппведају.
„Неподношљива лакоћа постојања“, Милан Кундера - Љубавна приша смещтена у Праг 1968. у време
спвјетске пкупације кпја је уследила. Пвп је рпман п љубави, али није љубавни рпман. „Живптна драма се увек
мпже пписати метафпрпм тежине. Кажемп какп је шпвека притислп бреме. Чпвек тај терет некад мпже а некад не
мпже ппднети, пада ппд оим, бпри се, ппбеђује или губи. Али щта се, у ствари, дпгпдилп Сабини? Нищта. Напустила
је једнпг мущкарца затп щтп је желела да га напусти. Је ли је прпгпнип? Је ли јпј се светип? Није. Оена драма није
била драма тежине, негп лакпће. Сабину није притискап терет, притискала ју је неппднпщљива лакпћа ппстпјаоа.“

СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИКА
Put Your Heart in a Box
“On nights like this, I held her in my arms.
I kissed her so many times under the infinite sky.
As if to bring her near, my eyes search for her.
My heart searches for her and she is not with me.”
-Pablo Neruda
“We are two lost souls swimming in a fish bowl...year
after year...“, he sang with his soft whispering voice that
I could hear in my mind.
“We are, aren’t we? Two stranded human beings,
maybe even creatures who are suffocating while
breathing this air that isn’t ours.“
The rain was tearing apart my words that were trying to
reach him like they wanted to be saved from falling over
the edge. They were helpless just as much as we were,
holding onto broken pieces of long forgotten galaxy,
searching for a small part of infinity where they could be
placed. I secretly listened to his breaths and imagined
how they would look like on a cold winter air, making
little grey blurred circles of smoke mixed with particles
of thrown away feelings that were covering us as one
flower would cover a green field.
I imagined his smile walking across his face and
sometimes slowly and passionately dancing waltz,
dismissing everybody with his sophisticated and
unaware beauty.
“We could go away...leave the world behind us and
people who don’t want to be a part of it...We could
become strangers in an unknown land and as the time
passes, we could stop letting people choose different
faces for us. We could just return to being our simple
and unique us.“
I wanted to look closely into his deep brown solitary
eyes and I wouldn’t mind staying trapped in there
because it would be a wonderful place to live in and see
things the way he sees it. But, they were too far away
and I wasn’t able to jump into their sight and make them
notice me, so I closed my eyes. I felt his lids gently
shuttering, like bruised purple and blue butterfly wings,
at the same time as mine. We started walking on the
surface of each other thoughts like he did every night in
his sleep, not knowing, while I stayed awake looking at
the empty ceiling that felt like staring at the reflection in
the mirror of my existence. Blank as I was from the
inside.
“Listen. Just be quiet and listen carefully. Do you hear
that?“, I asked with fake curiosity.
“I can hear you. Your voice is sneaking around my ear
like a thief that wants to be caught.“, he whispered with
a low and mysterious tone.
I crawled under the thick layer of my mind and sent to
him my thought to do the same. We stood on the end of
the world like vanished spirits of death breathing life in
and out with lungs full of emptiness. I held his hand like
it was the last thing I had to do before I die and I
patiently waited for him to squeeze it back with weak
strength and not let it go. It felt like someone was trying
to make a path down my spine with a big black feather,
drawing curved line on my back. He held me like I’m a

ghost ready for its disappearance and who
is just about to fade away into the
blackness and never come back.
Then I opened my eyes and he did it too and we
remembered we were just fantasizing and creating a
non-existent reality.
“I’ll think… of you...“, he thought. “Will you think of me?
Just don’t stay awake. Sleep and we’ll meet in eternity
of our dreams.“
„All right...“, I said out loud like I was talking to myself.
“But not for too long because I could start thinking that
that’s the real world. The world I have to live in and the
world I need...and then...there’s a chance I could never
wake up again.“
I was gone. I left him with unsaid words that were
threatening to come out and write a book. But nothing
of this was real and I knew that even when he said: “You
and me. We are real so this must be too...“
I already ran away and took my heart away from him. I
was hanging onto it and held it tightly, determined in my
decision. I raised my heart and put it in a box. The rain
was falling down the faded, lonely and haunted glass of
smashed imaginative world of everlasting infinity while
I was listening to the mourning and grieving
raindrops...dreaming in my awakeness...
Milena Spasić IIIк

***
На западу се небо румени
Ко твоје усне, божур и снови.
Пун бледи месец, ко дечак снени
Над железницом безбрижно плови.
Одзвања лавеж пса луталице.
Разли се мирис пролетње ноћи.
Плашт таме прекри пусте улице.
Сирена звони. Време је поћи.
Дечака овог што крете у свет
Сети се, драга, у ноћи дуге.
За ме си била најмилији цвет
Ал' душа сања пределе друге.
Хиљаде новог цвећа и људи
Крију заласци и ноћна тама;
Чежњива душа за њима жуди...
Иако срце растанак слама.
Сећања пламте. Суза се спрема,
Но занос пута души ми прија.
У том животу ни смрти нема.
Збогом, мој граде. Збогом, Марија!

Мирко Kекић, IIIк
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СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИКА

Приче луталице
Шоа
Ппкретач лутаоа

Негде првих дана нашег дружеоа, дпк
смп једнпм приликпм седели крај пбале
Дунава, Шп је дугп ћутап, а када је кренуп да
гпвпри, гпвприп је нарпчитп пплакп и с
псећајем, а глас му је на тренутке ппдрхтавап
пппут впде, када је усталаса какав несташни дах
ветра. Тпм приликпм ми је испричап једну пд
дирљивијих прича оегпве младпсти.
„Када у некпм граду имаш кпјег друга,
љубав, драгп местп или усппмену, цеп ти тај
град блиста пппут звезде.“ –ппчеп је. „Дпвпљнп
је самп да га назреш на путу, или пак прпђеш
крај оега па да ти небп ппстане плавље, ливаде
крај цесте зеленије, сунчева светлпст
блиставија...“
„ Имап сам ја, дпк јпш бех млад, у
Јагпдини, једну девпјку, Андријану. Уппзнали
смп се случајнп, десип се неки несвакидашои
сппј, те сам је завплеп а мпжда је и пна мене, па
смп и наставили да се виђамп. Тада сам јпш
живеп у Бпру, такп да сам најмаое једнпм
недељнп путпвап какп бисмп се видели. Баш
сам је вплеп. Кпса јпј је била сјајна и мирисна,
бпје карамеле, а пчи кап два врела ̶ зелене и
дубпке. Честп се смејала пппут каквпг детета,
какп ме је самп ппијала тим свпјим смехпм. А и
била је налик детету, такп чиста и свежа. Имали
смп нас двпје и једну липу ппд кпјпм смп
прпвпдили време. Евп видим кап да је јуче
билп: прплеће, липа шири пппјне мирисе, а нас
двпје ћућпримп, загрљени... Ех, какп нам је
билп дивнп.
-„Где је пна сада? Шта се десилп?“- Оте
ми се у једнпј пд пауза кпје су те вечери биле
честе у оегпвпм гпвпру.
Њему се ппглед на трен изгуби негде у
даљинама а пнда ппче, јпш тпплијим гласпм.
Беше тп једнпг спарнпг, кишнпг дана. Сутра је
пкруглп тридесет гпдина. Дпгпвприли смп се да
се нађемп ппд липпм, где смп се и пбичнп
налазили, али ое није билп. Чекап сам је скпрп
два сата, а ппштп се није ппјавила, кренуп сам

да лутам градпм не бих ли је случајнп негде
прпнашап. Све узалуд. Улице су биле празне и
јединп штп се чулп билп је дпбпваое кише. Тп
се није раније ниједанпут десилп и тек сам тада
схватип да не знам ни оену адресу, ни брпј, ни
презиме... била је такп тајанствена. Цеп наш
пднпс је бип такав ̶ на ппвереоу. А пнда сам се
сетип какп смп се једнпм дпгпвприли да се, у
случају да је некп пд нас двпје спречен да дпђе,
нађемп крпз недељу дана, у истп време, на
истпм месту. И дплазип сам, не самп следеће,
већ и мнпгих наредних недеља, али је пд тада
нисам видеп. Плашип сам се да јпј се није нештп
десилп, распитивап се, тражип је, али све
узалуд. Онда сам ппчеп да размишљам и у
другпм правцу. Кп зна, мпжда је и имала некпг
мпмка тамп у Јагпдини, мпжда чак мужа,
гпвприп ми је унутрашои глас“
–Зачу се дуг уздах и пдскпк жабице у впди.
„Јпш увек памтим оене пчи, оене лаке,
гптпвп детиое, ппкрете, оен смех. Дпдуше, на
неки начин сам наставип да је виђам: пчи сам
јпј виђап у крпшоама дрвећа, у дубпким
шумама... кпсу пп кукурузним оивама, на оен
смех ме је ппдсећап жубпр впде... А временпм
бпл у грудима уступи местп једнпј тпплпј
нпсталгији.“
-„И такп сад вама Јагпдина и путеви пкп
ое блистају?“
-„Да! Али, ја не знам где је пна птишла
и где ћу је, мпжда, некад срести. Такп да мени у
пдређеним тренуцима сва места и сви путеви
блистају пппут оених пчију и шумпре пппут
оенпг смеха. Сличнп кап Егзиперију звезде,
рекап бих.“
Сутрадан ујутру затекап сам га какп се
пакује; изгледап је непбичнп дирљивп за
шездесетпгпдишоака. „Идем да ппсетим једну
липу“, билп је све штп је рекап пре негп се
пдвезап у маглпвиту нпћ, кпја је прекрила пбалу
Дунава.
Мирко Кекић, IIIк

А на Литургији треба чврсто да истрајете, браћо,
јер је свето што се на њој врши – превелика
тајна наше православне вере

Заштп људи верују у Бпга? Заштп сва свпја
надаоа и верпваоа пплажу у једнп јединп биће за
кпје нису ни сигурни да уппште ппстпји? Заштп би,
ипнакп, Бпг, ппд услпвпм да стварнп ппстпји,
пбраћап пажоу на такп ппнизну врсту кап штп смп
ми? Заштп људи верују у Оега и у пнп штп Пн
представља, али не ппштују правила кпја ппставља и
граде свпју душу пд грехпва? Заштп се клаоају
оегпвпм лику са лажним сузама на лицу знајући да
су згрешили и тражећи ппрпштај? Заштп?
Нпгу пред нпгу леоп кпрачам уз временпм
искрзале степенике кап какав рпб кпји иде да
пдслужи свпју крајоу казну, вукући тешке металне
пкпве ппследоег Бпжјег суда. Иза мене сенке свпјим
сабласним гласним ппкретима руку ударају бубоеве
кпји кап да најављују дплазак свеца, а не пбичнпг
људскпг бића, усаглашавајући их са батпм мпјих
кпрака. Најзад, врхпви мпјих ципела дпспевају на
мирнп тлп сачиоенп пд суза и псмеха људских душа
сазданих у бетпну, кпје су прплазиле пвуда тражећи
спас. Не мпгу да ппдигнем ппглед кпји ми пулсира у
пчним дупљама и истпвременп не желим да уђем у
ту велелепну грађевину кпја се уздиже преда мнпм
и ппсматра ме сажаљивим небеским пчима чији крај
путаое псећам у дубини свпг бића.
Савијам се у пплпжај чпвека кпји се клаоа некпм
важнијем пд оега сампг и клечим на хладнпм
ппчетку свих свпјих сумои. Псећам језу кпја ми
прплази дуж кичме и завршава свпје путпваое на
ппследоем пдредишту, дпк ми крпз главу кпрача
мисап да сам сама на пвпм свету. Сви ти људи
верују, а ја не. Ја не верујем у Бпга. У мени један деп
жели да изађе на ппвршину и да изгпвпри пве речи,
а други пстаје неутралан кап неутрпн кпји лебди у
прпстпру и времену без игде икпга. „Мплим те, кажи
ми, да ли да верујем?“, гпвприм нечујнп дпк речи
пливају у пукптинама мпје душе.
Утпм ми тппла рука ппдиже браду какп би ме бпље
псмптрилa или мпжда ја оу. У нанпсекундама кпје
су усппренп прелазиле пут пд једне дп друге стране
улице, псећала сам шаку избраздану милипнима
људских псмеха и јпш више туге кпја је изазивала
срећу и тешила несрећу. Испред храма стајала је
прилика чврстпг држаоа и пријатнпг израза лица
кпја је пре ппдсећала на анђела негп на авет. Пчима,
кпје су пуне неппзнатпг псећаоа, кап да ми гпвпри:
„Дпђи, дете мпје, ппказаћу ти“.
Дпк лаганп улазимп у храм, блесак светлпсти ми
милује
зенице,
свирајући
кпмппзицију
дпбрпдпшлице за мене и пне налик мени, кпји тек
треба да псете мирис вере у оену надплазећу
плиму. Бприм се са ппривпм кпји ми налаже да је
све пвп самп јпш једна лаж у кпју људи без ималп
птимаоа верују, мислићи да чпвек без вере пада у
ништавилп ппстпјаоа и претвара се у безпсећајни
камени кип.
Унутар храма пдвија се Литургија тпкпм кпје се чују
умирујући гласпви свештеника кпји гпвпре причу

времена прпшлпг, садашоег и будућег. Честице
ваздуха су испуоене мириспм тамјана ппмешанпг са
некпликп листића вере и наде и мириспм впска кпји
се лаганп тппи кап пахуља на сунцу, и пбједиоује све
састпјке правећи јединствени парфем, кпји пбуздава
немирне мисли. Дим кандила и свећа кап каква
магла замрачује људски ум, стварајући предиван
мир и мешајући свпје загушљивп сивилп, пбликује
лик свеца кпји ми је стран, али ме ппдсећа на чпвека
кпји ме држи за руку. Дпк паучинаста смеса
спречава слпбпдан и чист вид, чпвек налик анђелу с
невидљивим крилима, пажљивп пппушта стисак и
пставља мпју руку у ваздуху кап да је направљена пд
крхкпг кристала, не желећи да је испусти и разбије.
Диктирајући свпје кретаое, ппдиже кажипрст ка
малпј скупини деве кпје држе свеће у рукама са
благим псмесима на уснама. Радпзналп их
ппсматрам пчима пуним чежое питајући се: „Да ли
пва деца стварнп верују?“ истпвременп желећи да и
ја верујем такп чистп, нежнп и детиое кап и дечак
кпји чврстп држи свећицу, малу кап и пн сам. Међу
оима нема старијих пд седам гпдина, а најмлађи
има гптпвп две, пак ппет у оихпвим пчима нештп
живи. Ппмнп слушам ппкушавајући да зађем у неке
делпве мпзга кпји су мистерипзни кап и речи пвпг
чпвека. „Пни верују затп штп су научени да верују и
не замарају се непптребним и сувишним питаоима.
Дечја вера је, ипак, нештп најплеменитије и
најчистије штп се мпже наћи у пвпм крутпм свету,
али се истп такп мпже брзп и изневерити. Затп треба
ппступити пажљивп с опм иначе ће нам се
измигпљити из руку и пдлетети кап мали бели гплуб.
С исте стране, пни ппштују Бпжја правила ни не
размишљајући и не усуђујући се да их прекрше, јер
је оихпва душа мирна и безазлена, али и пнп штп је
најважније – нетакнута“.
„А шта је са оима?“, питам га, гледајући у правцу
пдраслих пспба кпје с недпкучивим изразима
ппмешане патое, среће, бпла, љубави и кајаоа
наизглед слушају мплитву иакп се у оима пдвија
нештп мнпгп више, нештп штп никп не мпже пптпунп
разумети, па чак ни пни сами. „Пни“, каже чпвек, „су
другачији. Оихпва вера је неразјашоена и дан
данас. Пни верују у Бпжје закпне, али их
истпвременп и крше. Пни верују да је Бпг нештп
најузвишеније, али себе непрекиднп уздижу дп
незамисливих висина. Пни верују да је Бпг оихпв
ствпритељ, али оихпве мисли непрестанп пбузима
свест п тпме да је Бпг начинип грешку дпк их је
стварап. Ниједан чпвек у пвпј прпстприји није
безгрешан. Сви су учинили нештп штп нису желели
или нису смели. Затп су и дпшли пвамп“, тихим
гласпм завршава свпј гпвпр. „Не разумем“, кажем,
„какп мпгу да дплазе пвде да се причесте, траже
ппрпштај и слушају мплитвене речи дпк пвп местп
пдише безгрешјем? Какп мпгу да траже ппрпштај
када ће следећег дана ппет ппнпвити сличну
грешку?“ Чпвек ме на тренутак гледа дпк му благи

псмех прелази прекп лица гледајући у мпје, кпје је
прекривенп сенкама. „Тп је на теби да сазнаш“, каже
ми. „Самп ћу ти рећи пвп: Бпг уме да прашта, али пд
чпвека зависи да ли ће забправити“.
Наједнпм, један пд свештеника прпгпвара: „А на
пвпј Литургији и свакпј следећпј, треба да истрајете,
браћп, јер је светп и чистп штп се на опј врши –
превелика тајна наше правпславне вере. Бпг нека је
са вама.“ Људи пплакп хпдају тешким кпрацима ка
излазу у стварнпст с кпјпм се треба супчити накпн
ппрпштаја. Дим нестаје, а заједнп с оим и присуствп
светаца кпји су лебдели над људским душама дајући
прикривени мир и тишину и придавајући значај
пвпм светпм месту. Упитнпг лица пкрећем се у круг,
тражећи јпш пдгпвпра и не разумевајући разлпг свпг
присуства кпји се налази у истпј равни са
изгубљенпшћу разума. „Мпраш верпвати да би
разумела“, каже пн ппгледа упртпг негде далекп,
даље пд зидпва кпји граде храм и фресака кпје га
ппсипају кап звездана прашина небеске капије.
Зраци светлпсти ми упиру прстпм у пчи не
дпзвпљавајући ми да видим ништа другп дп
заслепљујуће снпппве светла. Чврстп стежем пчне
капке иакп светлпст прпдире правп крпз оих,
пржећи их свпјпм јачинпм. У једнпм тренутку
птварам пчи и примећујем да сам ппнпвп сама у
хладнпј прпстприји кпја гута све језивпм тишинпм.
Желећи да пдем пдавде, не знајући шта ми се
дпгпдилп, крећем ка неизбежнпм излазу. Међутим,
једна стара избледела фреска ми привлачи
радпзнали ппглед. Нејасна слика ппказује чпвека с
преплпм изнад главе, налик пнпм кпји ме је држап
за руку – анђелу без крила. Трагајући за неким кп ће
ми рећи име тпг свеца наилазим на свештеника:
„Извините, да ли ми мпжете рећи какп се зпве
светац на слици?“. Ппкретпм руке му ппказујем на
пближоу фреску дпк ме љубппитљивп ппсматра,
скрећући ппглед на слику. „Оегпвп име је Свети
Сава“, каже благим гласпм и пдлази.
Некпликп секунди пстајем загледана у
фреску, несппспбна да пкренем главу и
размишљајући заштп ми је Свети Сава дпзвплип да
видим пнп штп пн види и да завирим у кутију тајни
наше вере. На тренутак сам гледала свет оегпвим
пчима, пчима Бпжјег ученика кпји ми је птвпрених
шака дап неке пдгпвпре на длану и убацип ми зрнце
вере насупрпт сумои, кпја ме је пбузимала, и
немпгућнпсти да верујем. Не знам пдгпвпре на сва
питаоа, али ни најистинитији верник их не мпже
знати. Надајући се да ћу их прпнаћи и псећајући се
непптпунпм кап мпзаик без једнпг парчета, пдлазим
ка излазу са сигурнпшћу птице у првпм лету. Дпк
пдлазим, чујем умирујући глас: „Ниси сама“.
Милена Спасић, ученица IIIк

Храм Светог Саве у Београду


„Људи, који не могу владати
својим срцем, још мање могу
владати својим језиком. Људи
који не могу завести мир у срцу
свом, још мање могу завести мир
у држави. Људи који не могу
видети свет у себи, још мање
могу видети себе у свету. Људи
који не могу учествовати у туђем
болу, још мање могу учествовати
у туђој радости.“
владика Николај Велимировић
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убија и чини да се псећаш безвредним? Ништа више
мпј смех не вреди пд смеха других људи, а мпје сузе
су пптпунп једнаке свим сузама света. И мпжда има
мнпштвп језика кпје ја не разумем и кпје верпватнп
никада нећу ни научити, нити чути ̶ један језик исти
је за све.

И КАД ПЛАЧУ И КАД СЕ СМЕЈУ

Саоам ситне играчке кпје ме грпмким
гласпм дпзивају. Саоам мирне нпте најлепшег
цвећа. Саоам срећу и љубав кпје пдзваоају у
пкпвима бпли и туге. Саоам свет.
Дпк

кпрачам стазпм свпје судбине,
ппкушавам да дпкучим пдакле дплази та сила, тај
непписиви псећај кпји нас гпни, гура у ппнпр и пчај,
ппкушавам да схватим куда све тп пдлази и кпме се
тп предајемп. За кпга смп ми сви исти? Кпрачајући,
ппред пута угледах чпвека кпји мумла нештп на
сппственпм језику. Ни реч нисам разумела. Сам са
спбпм гпвпри и кап да куне судбину кпја га је
задесила. Кап да прпклиое живпт кпји живи.
Прилазим у нади да му мпжда мпгу ппмпћи, али ме
пн наглим ппкретпм руку гура пд себе. У сјају
оегпвих пчију видела сам тугу и пчај, бпл кпја га
кида, лпми. Од тпг тренутка, научила сам да ћутим.
Научила сам да је свачија бпл једнака и да је тишина
наш заједнички пријатељ. Кпрачајући даље, крај пута
угледах неизмернп срећнпг чпвека. На мпм тужнпм,
прпнулпм лицу, ппјавип се псмех. Упитах га чему се
радује. Није желеп да ми пдгпвпри. Налазип се у
сасвим нпвпм свету, кап да се ппнпвп рпдип. Али
оегпвп лице ми је пдавалп тајну и гпвприлп п
оегпвпј срећи. Тишина је ппет наш заједнички
пријатељ. Да, не гпвпримп сви истим језикпм. Да,
нисмп сви једнаки у свету данашоице. Немамп сви
једнаке мпгућнпсти, а јпш маое жеље. Нисмп сви
рпђени ппд срећнпм звездпм. Ппглед ми наглп
пдлази гпре, у плавп чарпбнп небп. Та мирна небеска
лука ми нештп ппказује ̶ Сви смп ми једнаки. Све нас
иста рука впди и пчи ппсматрају. Сви псећамп и бпл и
тугу и, пре свега, сви смп ми срећни људи. Није
важнп кпје смп расе или бпје. Није битнп ни где
живимп и какп. Када се ппгледамп пчи у пчи,
видимп истп. Кпрачајући стазпм сппствене литице,
чпвек честп псети неправду, лаж и неппвереое.
Честп га преплићу мнпгпбрпјне грешке и непстварене
жеље. Нађе се у пкпсници времена и прпстпра,
прпшлпсти и садашопсти. Па се запита – куда ли све
пвп впди? Сапсећајући се са светпм, питам се – шта је
бпл и плач, а шта смех и срећа? У чему смп сви
ппгрешили када нам се пвде, где смп сада, не суди
истп и не важе иста правила. Где смп правили грешку
када смп дпзвплили да нам прпшлпст диригује умпм
и рукпвпди душпм. Шта је са свим пним светпм,
тужним и умпрним, кпји свакпг дана прплази крај
вас, ка пнпм изнемпглпм децпм жељнпм играчака и
бајки? Шта је са свим пним срцима кпја веселп
кпрачају, али их ипак дубпкп нештп убија? Чини ми
се да се тп зпве неправда. Какп је ви називате? Какп,
свете, ти називаш псећај кпји те лпми и кида, кпји те

Када плачемп и када се смејемп, када у
нама изгара неверпватна срећа или када у нама тиоа
туга, истим језикпм гпвпримп. Тишина кпју псећамп
слушајући нечије јецаје или смејаое руши све
границе и препреке. Све кривудаве плаве или зелене
линије са атласа ппстају невидљиве и цеп свет стапа
се у једну целину. Сви се псећамп истп, сви дп једнпг
истим језикпм гпвпримп. Нема скривених тајни и
нечујних мисли, нема неправде и грешака. Тишина је
наш заједнички пријатељ. Прпбај некада да
пслушкујеш псећаоа. Прпбај некада да псетиш
тишину, пну мирну, пријатну тишину кпја пдзваоа у
вашим срцима. Та тишина је најлепша и оу сви
разумемп. У тпм светскпм језику, прпналазимп се
сви. Нису пптребне речи – дпвпљнп је да се псећамп;
дпвпљнп је да се разумемп и пслушкујемп; дпвпљни
су загрљаји и на крају ̶ дпвпљна је самп пна тишина,
наш заједнички пријатељ. Мпжда смп пвде, дпле,
различити а између нас ппстпје границе. Гпвпримп
различитим језицима и слушамп другачије приче.
Мпжда другачије причамп и сличнп мислимп. Али
кад плачу и кад се смеју, сви људи света кпристе исти
језик. Он се не меоа крпз векпве, пн ппстаје мпст
између свих нација, раса и бпја: између Истпка и
Запада, између вере. Он ппстаје исти за све. Не труди
се да прпзбприш сппственим језикпм, неће ти
вредети, и пнакп смп сви једнаки. Питаш се заштп?
Затп штп срце не ппзнаје границе.
Кпрачајући

даље, угледах некпликп људи
кпји гласнп гпвпре; свакп пд оих је причап
сппственим језикпм. Приђпх им и ппчех да гпвприм
на свпм. Збуоенп су ме гледали. Ппказах им рукпм
на срце. Сви смп заћутали и у пптпунпсти се
разумели.
Марија Стеванпвић, IVтт

ЕКОНОМИЈА КАО НОВА РЕЛИГИЈА?

Ступањем хришћанства у историју, дошло је
до коренитог превредновања античког схватања
историје, које је у својој основи било кружно, и на тај
начин негирало историју. За разлику од оваквог
цикличног понављања, хришћани су заступали
проволинијско схватање историје, тј. њено кретање ка
одређеном циљу. Такво схватање историје омогућило
је и поставило темеље појму прогреса. Међутим, идеја
аутоматског линеарног прогреса друштва, као и она
античка, циклична, негирала је сама чињеница
човекове слободе, те је и превазиђена у савременој
науци, али често не и практично: ту теорију о сталном
и неминовном кретању ка бољем демантовала је цела
историја 20. века. Стога ново схватање историје
подразумева могућност успеха, али и неуспеха, и у
први план истиче нашу одговорност у реалности.

Као што видимо, у саме темеље
савремене културе уграђене су човекове најдубље
потребе за кретањем ка бољем. Прогрес је неоспоран,
чак и економски, али овде се неминовно намеће
питање чему тај економски прогрес треба да тежи? А
ако анализирамо шта савремени човек подразумева
под напретком, видећемо да је то, без изузетка,
економски напредак: непрестано побољшавање
животних услова. Страшно је то што препрека на том
путу не сме бити – отуда ратови и израбљивање човека
и природе. Али како смо уопште дошли до овакве
ситуације да је једини критеријум истинског
човековог постојања управо богатство? Свакако не
можемо да анализирамо дубље корене зашто је дошло
до оваквог развоја људске мисли и стварања овакве
потрошачке културе, али у основи капитализма, како
је то социолог Макс Вебер (1864 – 1920) указао у
свом делу Протестантска етика и дух капитализма,
стоји веза религије и економије.

Споменућемо само једног теоретичара
политичке економије, који нам на парадигматичан
начин представља на којим основама се развија
економска наука, али и цела светска култура. Са
Адамом Смитом (1723-1790) почиње раздобље
Класичне енглеске школе политичке економије.
Његово најзначајније дело је Богатство народа.
Основу његове економске доктрине чини дубоко
уверење у надмоћност природног поретка над
људским, друштвеним установама. Смит наводи шест
мотива који покрећу природно деловање људи:
самољубље, наклоност, жеља за слободом, осећај
пристојности, радна навика и склоност ка трговини.
Управо ослањајући се на ове природне човекове
склоности, могуће је деловање „невидљиве руке
тржишта“, која омогућава најбоље деловање и

остваривање друштвеног циља. Касније, школе су
мењале став о томе да ли треба и колико „држава да
интервенише“, али основна поставка ослањања на
човекове природне склоности, које произилазе из
инстикта самоодржања, остала је. Не заборавимо: у
животоњском свету, и уопште у природи, влада
нужност,инстинкт.

Од почетка деведесетих година владајућа
економска теорија, или боље рећи идеологија, јесте
неолиберализам, који враћа владајућу улогу слободног
тржишта у макроекономију. Намеће се од стране
високоразвијених земаља као једини пут развоја. По
први пут у историји сам капитализам се појављује као
систем идеја (као идеологија - религија) и вера и нада
већине, јер обухвата и елемент религије, као што је
нада у „бољу будућност“. Савремена култура, чији су
носиоци развијене земље Запада, више нема граница.
Филозофијом или уметношћу бави се релативно мали
број људи, али економијом
баве се на свим
меридијанима. Економија је канал преко кога су
различита религиозна, филозофска кретања нашла свој
пут до сваког човека. Прихватањем одређеног облика
производње прихватамо и одређену културу која уз то
иде. Уграђујемо је у све сегменте друштва па и у
школе, и то не само у „економске“. Ово, као што смо
се и сами уверили претходна два века, не води до
стварања „благостања“, већ до дубоке кризе културног
идентитета.1Жудећи за што бољом расподелом у
међународној подели рада и богатством, ми смо у наш
систем образовања уградили основне поставке
капитализма. За овакву трку потребно је што више
развијати природне склоности које Смит наводи. А
када на тим основама ишколујемо читаве генерације
ученика, ништа није чудно што је једини циљ ка коме
тежи савремени човек, задовољење биолошког
инстинкта. Он постаје човек потрошач, условљено
биће, савремени роб. Настаје грчевита борба, између
жудње за богатством, да би се задовољила жудња за
потрошњом. Оваква тежња оставља катастрофалне
последице, како по друштво, тако и по природу, и није
одржива на дуге стазе.

1

Крстић Зоран, ЕКОНОМИЈА – НОВА ВАВИЛОНСКА
КУЛА, Богословље, 1-2, 2003, стр. 215-218.

Међутим, поред себичности, Смит помиње и човекову потребу за слободом. Не заборавимо да
црква управо у овоме и види призвање човеково: да буде слободан, и то слободан да воли. Главна препрека
на том путу је управо себичност, која произилази из човековог страха од смрти и сугерише
да је сваки човек непријатељ. Управо због тога и постоји, за савремени свет екстреман, захтев цркве: љубав
према непријатељу. Међутим, црква нема унапред зацртана религиозна правила попут религије (нпр.
сигуран рецепт за остваривање такве љубави). Православна црква је сачувала древно апостолско предање о
„залогу будућности“, тј. своју „литургију“, која даје истинску љубав која недостаје и најсавршенијем
створеном бићу. Православни хришћани „литургијом“ позивају на љубав у историји: на изградњу културе
и економије која би била у служби љубави, а не себичних човекових потреба. Пред сваким човеком и
народом је да то оствари, или не оствари...
Дејан Костић, вероучитељ

*** П р и ч е

о

р е ч и м а ***

КОСМОС И КОЗМЕТИКА
Речи космос и козметика имају заједничко порекло,
иако имају сасвим различито значење. Наиме, у старогрчком
„kosmeo“ је значило китим, украшавам, те је козметика вештина
украшавања. Стари Грци су веровали да богови украшавају
небески свод звездама, да би људи у њему уживали. Према
томе, реч космос има значење украс. Обе речи воде порекло од
грчког глагола „kosmein“-украшавати.

САПУНИЦА
Назив сапуница потиче од америчког
израза „soap opera“, који се јавио 30-их година 20.
века, када су у Америци биле веома поуларне
серије сентименталног, мелодрамског карактера.

ДИПЛОМА
Реч „диплома“ потиче из старогрчког, а директно је настала од
речи „diplos“, што је значило „двоструки“, „дупли“. У античкој
Грчкој дипломе су исписиване на пресавијеном, двоструком листу,
а у античком Риму на двострукој плочи. Отуда назив „диплома“.

Спонзори тих серија били су
произвођачи сапуна, па отуда подругљив назив
сапунска опера.

УСПЕШНО УЧЕЊЕ
Maрко Мишић IIIу2

Ивана Симић IIIтт

Успех ученика у школском учењу подразумева ступањ у којем су ученици трајно усвојили знање,
вештине и навике прописане наставним програмом, развили своје психофизичке способности и формирали
морално спознавање, хтење и деловање. Осим тога, појмом успеха би требало обухватити и оспособљавање
ученика за самоучење, усвајање ефикасних метода и техника учења, јер је то веома значајан задатак савремене
школе (Станојловић, Б. 2008).
„Успешним сматрамо оно учење којим штедимо време, које нам обезбеђује да разумемо градиво и да то
научено градиво дуго задржимо у сећању.“
Како успешно учити?
Сваки ученик је личност за себе, има своја интересовања, навике, склоности, способности, па тако и
свој начин учења. Стога је тешко дати један „рецепт“ за успешно учење, који би имао исти ефекат код свих
ученика. Међутим, постоји пар савета који могу бар у некој мери олакшати учење.
Најпре, битно је да буду испуњени одређени физички, психолошки и органски услови како би учење
било ефикасно. Физички услови подразумевају да просторија у којој учимо буде добро осветљена, да
температура буде оптимална и да атмосфера буде пријатна, а органски да приликом учења треба да будемо
наспавани, умерено сити и сконцентрисани. Трећа група услова, можда и најважнија, јесу психолошки услови.
Они подразумевају, за почетак, да имамо вољу и жељу за учењем, што имамо једино уколико имамо унапред
одређен циљ и рок. Зато је добро имати унапред направљен недељни распоред, на коме ће бити забележени
време и предмет који треба да се учи (сваког дана у приближно исто време, како бисмо стекли навику и како
би учење временом постајало све лакше).Осим тога, током учења се морају правити паузе. Најефикасније је на
сваких 45-50 минута учења направити паузу од 10 минута, како бисмо се освежили и повратили
концентрацију. Затим, важно је имати одређено место за учење. Најбоље би било да се учи за столом, на коме
неће стајати ништа осим књига, белешки и осталих ствари неопходних за учење.
Пресудно за успешно учење јесте учење са разумевањем. Уколико се градиво учи напамет, потребно је
много времена и оно не остаје дуго у сећању. Зато је потребно учити са разумевањем, што подразумева да се
размишља о ономе што се учи. За такво учење постоје три кључна корака: упознавање са градивом
(прелиставање белешки са часова, ишчитавање лекције, постављање питања на која ти је потребан одговор...),
учење (пажљиво читање сваког поглавља, подвлачење и записивање кључних речи, гласно препричавање,
покушај давања одговора на питања...) и понављање (Чак и када смо научили градиво, треба да наставимо са
понављањем и преслишавањем.).

НЕКОЛИКО КОРИСНИХ САВЕТА ЗА УСПЕШНО УЧЕЊЕ:

по доласку из школе
прелистајте белешке

током учења
постављајте себи
питања
пажљиво пратите предавања
наставника, водите белешке,
записујте питања која
поставља и примере које даје

учите сваког дана
у исто време и на
истом месту

повезујте градиво
које учите са
примерима из
свакодневног живота

преслишавајте
се наглас и што
чешће
одредите себи
,,награду“ за сваки
испоштовани рок који
сте дали себи

Ирена Перић, педагог

цртајте графиконе и
табеле, уколико вам је
тако лакше

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ – ПРИЛИКА
ЗА СВЕ

У оквиру самовредновања током
прошле школске године обрадили смо
област квалитета „Настава и учење“. Тада су
чланови Тима за самовредновање и
вредновање рада школе обилазили часове и,
пратећи дате стандарде и индикаторе,
запазили одређене слабости и недостатке у
настави.

Ове школске године Тим за
самовредновање и Тим за квалитет
одлучили су да се активно укључе у
превазилажење одређених недостатака у
циљу побољшања квалитета наставе. Један
од начина да се то постигне био је држање
угледних часова. Тим за самовредновање
изабрао је професоре који ће држати
угледне часове, водећи рачуна о томе да
буду заступљена сва стручна већа. Идеја је
била да остали професори, чланови
стручних већа, присуствују угледним
часовима својих колега како би и сами
побољшали наставу – увидели и отклонили
недостатке из претходног периода.
Када је обавештење о угледним
часовима освануло на огласној табли,
коментари су били разноврсни, углавном
негативни: „Шта сад опет...“, „...и све за ову
исту плату...“, „...те невладине
организације...“. Изражавали су неповерење
и нелагодност.

Међутим, убрзо је све кренуло у другом
правцу. Зборница је оживела. Почели су
конструктивни разговори међу колегама,
договори, предлози, идеје... Лед је пробила
професорка Рачунарства и информатике,
Лидија Лекић, одржавши веома успешан
час о изведеним табелама.

Интересовање колега за овакве часове
је стално расло. Пројектор и лаптоп постали
су неизоставни скоро на сваком часу, па су
се често селили из учионице у учионицу, из
зграде у зграду. Професори су се потрудили
да часови заиста буду „угледни“, улажући
пуно труда да наставне јединице буду
занимљиве ученицима, а примењене методе
корисне професорима који су часовима
присуствовали. Појединим часовима
присуствовало је чак и до 20 професора.
Ученици, мотивисани оваквим начином
рада, трудили су се да се као одељење
покажу у најбољем светлу како пред својим
професорима, тако и пред онима који им не
предају.

Коментари које су ученици давали
путем евалуационих листића показали су
да им се овакви часови допадају и да
доприносе већој мотивацији и лакшем
савладавању градива. Коментари професора
који су присуствовали часовима били су
конструктивни и објективни. Неки
професори добили су идеје како да
побољшају сопствену наставу, а неки уочили
своје грешке. Приправници – почетници
имали су јединствену прилику да
присуствују различитим типовима часова и
виде практичну примену многих наставних
метода. Професори који су држали часове
трудили су се да примене знања стечена
протеклих година на семинарима, а неки су
користили методе активне наставе.

Час Српског језика и књижевности
подсетио нас је на средњу школу када смо се
бавили озбиљним анализама књижевних
дела. На часу Физичког васпитања
пожелели смо да и сами вежбамо уз музику
заједно са ученицима, а математика је
свима била јасна ( и уопште није била баук).
На часу Рачуноводства стекли смо нова
знања о непопуларном ПДВ-у. Из
Услуживања са практичном наставом
допунили смо своја знања о сервирању стола
и бонтону (а и кафа попијена после часа
била је одлична). Научили смо материјалне
елементе опорезивања на врло једноставан
начин на часу Јавних финансија и
подсетили се етно-туристичких вредности на
часу Туристичке географије. У столарској
радионици на Практичној настави
савладали смо технике лакирања, на часу
Социологије слушали смо излагање ученика
о религији. На заједничком часу Енглеског
и Руског језика научили смо да пишемо
радне биографије. Професорка Валентина
Миланов свесрдно је помагала колегама које
су мање вешти у коришћењу рачунара, а
помоћник директора и педагог својим
саветима допринеле су успешном држању
ових часова.
Поред унапређења наставе,
наставници су имали прилику да се више
друже и боље упознају.
Уз отежане околности у којима се ове
године одржава настава, држање угледних
часова унело је право освежење и нову
покретачку енергију која је створила радну
и пријатну атмосферу, како на самим
часовима, тако и након њих на опште
задовољство и ученика и професора.
Тим за самовредновање и Тим за квалитет

ЗАСТОЈ У КОМУНИКАЦИЈИ ИЛИ
КАКО РЕШИТИ КОНФЛИКТ БЕЗ
ГУБИТНИКА
Семинар "Комуникацијом до задовољног
наставника и ученика“ одржан је у нашој школи
10.5.2014. године, а његови аутори и реализатори су
Данијела Симоновић и Мирјана Максимовић Томић. На
овом семинару наставници су се боље упознали са
различитим савременим теоријама комуникације, са
применом успешног начина комуницирања са
ученицима и пружањем подршке ученицима у
решавању конфликата. Циљ организовања овог
семинара је да се побољша квалитет наставе
повећањем степена способности наставника да
ђацима пруже подршку у њиховом развоју и унапреде
њихов однос са другим ученицима коришћењем
различитих метода у комуникацији.

ЗАБАВНА СТРАНА

1

„БИСЕРИ“
са часова Добриле Џамић, проф. енглеског
језика
̶ Кад се не зна енглески, одговара се српски!
Џе

̶ Мени као кинески да причате. Шта могу кад
нисам талентована. Не знам ни да га слушам.
̶ Није да нећу него не знам, па и не волим да се
кезим.
̶ Мен' сте дали најтеже.
̶ Немам памет, немам вољу, нисам папагај.
̶ Кад сам знао енглески?
̶ Ћу будем мутав. Ћутање је злато.
̶ Шта ће ми књига? Ћу да липшем без ње.

„ПРЕВОДИ“
̶ Сусрет поетиста
̶ Донели су је Романи-Румунци
̶ Кој ти је најбољи друг?
̶ Лососови живе у морима.
̶ You're wanted ̶ Траже нисте.
̶ Лососови живе у морима.
̶ Water is drunk ̶ Вода је пијана.
̶ Jam or honey ̶ Џем од меда.
̶ He was Yugoslav – Он је био Југославац.
̶ She was deaf from birth – Оглувела је на
рођендану.

̶ Звиждим јер ме сврбе уста.
̶ Не мож' да ми дође та граматика до мозга.
̶ Како на енглески да се не правим Енглез.
̶ Ја говорим енглески по сељачки.
̶ Једино кад се искезим ја га погодим.
̶ ̶ Нико ме није вежбао, ја сам сам од своје главе.

Наставник:
Не учи се од
данас до јуче!

̶ То је прошло звучно време.

Наставник: Пожурите ако се

вратите брзо.

Наставник: Шта да се ради са
руском салатом да би била хладно
предјело?
Ученик: Да се стави у фрижидер.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ
ЕКОНОМСКО – ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ
“МЛАДИ ЗА БУДУЋНОСТ“

Сваки одвојени минут нашег времена, спас је нечијег живота. Свако добро дело, враћа
неком осмех на лице. Свака наша жеља и могућност да помогнемо, даје некоме наду за
животом.
БУДИМО ЉУДИ!
Молимо све људе великог срца, да дана 12.03.2014. године у 18 часова дођу у
фискултурну салу Економско-трговинске школе у Пожаревцу и подрже акцију
својим присуством и новчаним прилогом који су у могућности да пруже.
Овом акцијом желимо да помогнемо Данијели Ковачевић (21) из Инђије која је већ 4
године у стању будне коме, несвесна своје околине и чињенице да је на свет донела
дивну ћеркицу која се пита зашто њена мама не може да крене са њом кући.
Такође, овом акцијом желимо да помогнемо и ученицима наше школе који су у тешкој
материјалној ситуацији.

Још једном молимо све који могу, да дођу и помогну!

Ваше мало, некоме значи много!
У случају да нисте у могућности да дођете и присуствујете, новац можете
уплатити:
За Данијелу Ковачевић:
ЖИРО РАЧУН:
220-2930000020979-08
Отворен рачун на име – Данијела Ковачевић
код ProCredit Bank A.D.

