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“Минервина сова почиње свој лет тек у сутон.” 

Кад сви спавају, ми се будимо. 



Техничка школа Неготин 

Реч директора 

"Поштоване колеге, ученици, 
родитељи и пријатељи школе, 
 

Подсетићу вас да је школа 
настала давне 1966. године као 
истурено одељење Образовног 
центра "Иво Лола Рибар" из 
Бора а са циљем да се задовоље 
потребе за стручним кадром 
ИХП Прахово где се и 
изводила настава. 
 

Развојем општине Неготин појавила се потреба за већим 

бројем квалификованих радника, не само за потребе ИХП-а 
већ и осталих привредних субјеката тог времена, тако да је 
ова школа добила један другачији облик и изашла из круга 
фабрике у Прахову. С обзиром да није имала своју зграду, 
пуних 18 година је била подстанар и то у ОШ "Вук Караџић", 
затим једно време у Неготинској гимназији а од 1972. добија 
зграду у Букову мада се и тамо задржала само до 1984. године 
када се сели у зграду у којој се и данас налазимо. 
 

Са развојем општине расла је и развијала се и школа. Свој 
врхунац у погледу броја ученика и одељења достигла је 
средином 80-тих година прошлог века а онда се тај број 
полако смањивао и данас школа има 250 ученика 
распоређених у 11 одељења. План нам је да својим радом 
покушамо да број ученика повећамо или барем задржимо на 
овом броју. Руководећи се овим планом, уз сагласност 
Локалне самоуправе и на препоруку Министарства просвете, 
прошле школске године смо уписали ново, веома квалитетно 
и добро занимање, електротехничаре информационих 
технологија или скраћено ИТ техничар. 

Одлучни да и даље остварујемо наш главни циљ, да наши 
ученици постану грађани Србије и света који ће својим 
знањем, идејама и понашањем постати успешни људи и узор 
новим генерацијама и да им дамо снагу и мудрост да својим 
одлукама промене свет на боље, захваљујемо се свима који су 
нас до сада и који ће нас и даље подржавати како би наша 
визија школе, као места на коме се рађају нове идеје, негују 
таленти и унапређује знања, наставила да живи." 

РЕДАКЦИЈА: 

 

Главни и одговорни уредник   
        Весна Перић 

 

Редакцција 

        Јадранка Манојловић 

        Маријана Динуловић 

        Марија Стакић 

 

Техничка обрада и помоћ 

        Александар Талић 
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Тимски рад не побеђује увек, али сигурно 
доноси резултате. 

 

 

 МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ 

Зовем се... и ово је мој први дан 
у новој школи. 

Нова школа, нови почетак. 
Истина да не познајеш много 
људи у новој школи, да ти 
недостају стари пријатељи и да 
тугујеш за „добрим старим 
временима“. Само полако! Без 
стреса! Опусти се и једноставно 
буди ТИ. Чекају те нови 
пријатељи. Да заједно стварате 
будуће успомене. Велика                 
животна авантура је пред тобом.    

 Осмех на лице и закорачи смело, 
 биће све добро. Срећно!  

РЕЧ ПО РЕЧ И ЕТО ТИ 
ПРЕВОД 

ОПИСМЕЊАВАЊЕ 
МЕЊА ЖИВОТ 

Међународни дан 
писмености обележава се 
8. септембра у целом 
свету.  

Ученици I2 Техничке 
школе Неготин су храбро 
пристали да на 45 минута 
буду преводиоци. Преко 
клизавог терена 
превођења водила их је 
професор енглеског 
језика Јадранка 
Манојловић, а да се 
уверите да су до циља 
дошли "са неоштећеним 
реченицама и поруком", 
превод је трајно 
залепила на филм 
професор грађанског 
васпитања Весна Перић. 
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INSIDE STORY HEADLINE 

,,Omnes viae Romam ducunt''  

Сви путеви воде у Рим, каже 
стара латинска пословица. И 
заиста је тако. Ученици I2 су из 
школске библиотеке, 
Трајановим путем, за тили час 
стигли у моћно царство. Уз 
помоћ Дарка Адамова, 
професора историје и Весне 
Перић, школског библиотекара, 
упознали су се са начином 
живота римских вршњака, 
протрчали кроз њихове 

"школске програме и планове", завирили у куће богатих и станове сиромашних и покушали да 
замисле мирис и укус јела са трпеза старих Римљана. Једно врло интересантно путовање. 

ПОЕЗИЈА ЈЕ МОЈЕ 
ОРУЖЈЕ 

"Ко је песник? Несрећан човек 
који крије тешку мучнину у 
свом срцу, али чије су усне тако 
формиране да онда када уздах 
или плач прођу кроз њих, то 
звучи као музика. А људи се 
окупљају око њега и говоре: 
'Певај нам поново', што значи: 
'Нека нове патње поново муче 
твоју душу, али нека твоје усне 
буду у истом положају као 
раније, јер плач би нас само 
преплашио, али музика, она је 
благословена.“  

Серен Кјеркегор 

 

О уклетим песницима, 
њиховом животу и поезији, са 
ученицима III1 Техничке 
школе, разговарале Маријана 
Динуловић, професор српског 
језика и књижевности и Весна 
Перић, професор француског 
језика и дипломирани 
романиста. 
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Vēnimus, vīdimus, didicimus  



"Кад склопим очи свет нестане,  
чим отворим очи, све се поново рађа." 

 

"Силвија Плат је култна фигура и као таква 
наставља да делује на генерације које чак и нису 
читале њену поезију - а можда и неће - али знају 
“причу” о Силвији Плат. У једној прагматичној и 
у доброј мери диригованој хедонистичкој 
култури, и даље постоји потреба појединаца за 
поистовећењем са херојима, људима који су 
рушили табуе и улагали и сопствене животе у 
игру да би изразили своја најдубља осећања и 
поделили их са другима. У ствари, та игра на 
живот и смрт са отвореним картама, увек је била 
актуелна и привлачила многобројну публику. 
Силвија Плат је феномен утолико што су писци 
ретко постајали култне фигуре, њихов утицај - 
барем кад су озбиљни писци у питању - никад није 
прелазио границе образованих слојева друштва."  

Списатељица и преводилац Љиљана Ђурђић 

 

У историји књижевности 
пуно је примера 
уметника неприхваћених 
због начина живота и 
размишљања која су 
била исувише 
авангардна па се нису 
уклапала у моралне 
оквире тог времена. 
Бодлер, Рембо, Вајлд... 
На срећу, генерације које 
су долазиле након њих 
препознале су снагу, 
лепоту и значај дела која 
су оставили иза себе. И 
Силвија Плат била 
је једна од „уклетих 
песника“ са чијим су се 
стиховима, уз помоћ 
Јадранке Манојловић, 
професора енглеског 
језика, и Весне Перић, 
библиотекара, „борили и 
изборили“ ученици III1 
Техничке школе 
Неготин.  
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У ПОТРАЗИ ЗА ИСТИНОМ 

 

 

15. 10. 2018. године 
одржан је у Техничкој 
школи Неготин, у 
одељењу IV1,  угледни 
час на тему Платонова 
пећина – ТВ илузије. 
Час осмислиле, 
припремиле и 
реализовале Мирјана 
Јеврић, професор 
филозофије и Весна 
Перић, професор 
грађанског васпитања. 

 

Кренули смо из Платонове пећине; уз помоћ филозофије, књижевности и уметности векове смо 
прешли у потрази за истином и одговорима на питања која су храбри постављали себи, својим 
савременицима и нама, од њих много удаљени и у простору и у времену. Кроз примере смо 
спознали човекову жудњу за срећом и његову спремност да, да би је докучио, затвори очи пред 
истином и "истином" коју нам, посебно у XXI веку пласирају масовни медији, утичући тако на 
наше животе. 
Можете срећу дефинисани на хиљаду начина. Као плод слободе, правде, здравља, љубави, успеха, 
спокоја, мира, наде, наивности. Као одсуство несреће. Присуство лепоте. Или прихватање самоће. 
Неке срећним чини богатство, а друге, опет, племенити карактер и ведри ум. Како год је 
дефинисали, у једном се морамо сложити – обећане среће нема. Треба је тражити, "ловити и 
уловити". И знате шта, немојте се изненадити да, ако некад, јурећи за њом, и нађете срећу, можда 
откријете да вам је све време била ту, пред носом. 

У ПОТРАЗИ ЗА ИСТИНОМ 
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Теорија релативности каже да што брже путујете то 
вам време тече спорије. При брзини светлости оно за 
путника потпуно стаје! 

ХМ!? Да превалимо пут од тачке А до тачке Б 
потребно је време. А теорија релативности тврди да 
време тече спорије, чак и да стаје. Питате се како је то 
могуће? 

Ма колико вам време стане, ви ипак морате да 
превалите пут од тачке А до тачке Б, а кретање је 
основ времена. Чим се нешто покрене, време почне да 
тече и оно је свакако веће од нула. 
„Решење је дивно и елегантно. Постоји, наиме, још 
једна појава при брзом путовању, а то је да се ствари, 
сви предмети у правцу вашег сулудог кретања, 
скраћују. Када путујете брзином светла, време стаје а 
раздаљине нестају. Дакле, из визуре путника, који 
јури на таласу светлосног зрака, он је већ на свом 
циљу. Заправо, из његовог угла посматрања време је 
бесмислица. Њему је свуда ’овде’. Није му проблем да 
пређе било које растојање јер за њега оно не постоји.“ 
проф. Душан Мрђа, нуклеарни физичар, астроном, 
астрофизичар 

 

 

 

 

04. априла 2019. 
године, у II2 и III1, 
одржан је угледни час 
корелације енглеског 
језика и физике на 
коме су ученици 
покушали да замисле 
где и за које време би 
стигли ако би са 
Ајнштајном путовали 
брзином светлости. 

Да замислимо да, ако 
заиста путујемо 
брзином светлости, 
време и раздаљине за 
нас не постоје и да су 
нам доступни цео 
свемир, најдаље 
галаксије и сви 
светови, одједном, и да 
смо увек свуда, 
покушале су да нам, на 
часу корелације, 
објасне професор 
физике Марина 
Крстојкић и енглеског 
Јадранка Манојловић. 
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АКО БИСМО СА АЈНШТАЈНОМ ПУТОВАЛИ БРЗИНОМ СВЕТЛОСТИ... 



Caption describing picture or graphic 

 

 

 

Нове могућности 
човека 

"Схватио сам због чега 
је човек најсрећније од 
свих створења и самим 
тим вредан свег 
дивљења… (Бог је) узео 
човека као створење 
неодређене природе и, 
одредивши му место у 
средишту света, овако 

му се обратио: Природа свих осталих 
ствари је ограничена и принудна у 
оквиру граница закона које смо МИ 
прописали. Ти ћеш, неспутан 
ограничењима, у сагласности с твојом 
слободном вољом… прописати за себе 
границе своје природе. Поставили смо 
те у центар света како би одатле 
лакше могао да посматраш све оно што 
постоји на свету. Нисмо те створили 
ни од неба ни од земље, нити смртним 
нити бесмртним, тако да са слободом 
избора и са чашћу, као творац и 
уобличитељ самога себе, можеш себе да 
уобличиш у који год облик ти желиш." 

Ђовани Пико дела Мирандола (1463-1494), Говор о достојанству човека (Превод из 
Марвин Пери, Интелектуална историја Европе, стр. 74.) 

 

Ученици IV1 и IV2 су, на угледном часу, са својим менторима, професором 
филозофије Мирјаном Јеврић и професором грађанског васпитања Весном Перић, 
вратили "коначно" човека тамо где му је и место,  у центар пажње. 
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ЧОВЕЧЕ, КОНАЧНО СИ ДОСПЕО У ЦЕНТАР ПАЖЊЕ 



"Присећање не сме престати. Оно такође мора бити упозорење 
будућим генерацијама да буду на опрезу. Зато је веома битно наћи 
прави начин који ће бити ефективан, који ће исказивати жаљење 
за патње и губитке, а бити посвећен сећању на жртве, што ће 
помоћи спречавању понављања злочина." Роман Херзог 

 

Ученици I1 и IV2 разреда Техничке школе Неготин су, са својим 
професорима Јадранком Манојловић и Весном Перић, посветили 
час сећању на жртве холокауста. 

 

 

 

Несебичност је 
особина која се учи 

Ученици I1 Техничке 
школе Неготин су се 
присетили жртава 
холокауста 
преводећи причу о 
једној беби и 
коцкици чоколаде, 
дар несебичне 
осмогодишње 
девојчице који је 
беби спасио живот.  

Преко клизавог терена 
превођења водила их је 
професор енглеског 
језика Јадранка 
Манојловић, а да се 
уверите да су до циља 
дошли "са 
неоштећеним 
реченицама и 
поруком", превод је 
трајно залепила на 
филм професор 
грађанског васпитања 
Весна Перић. Тимски 
рад не побеђује увек, 
али сигурно доноси 
резултате. 
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Тихо! Жртве причају... 



 

 

Светски дан особа са Дауновим синдромом обележава се 21. марта. Датум је симболично 
одабран, јер упућује на додатни, трећи хромозом на двадесет првом хромозомском пару. 
Дан су обележили и ученици III3 разреда Техничке школе Неготин, уписани на смерове 
Аутомеханичар и Механичар за грејну и расхладну технику. 

Да продубе своје знање, 
помогли су им професор 
биологије Иван Тодосијевић, 
грађанског васпитања Весна 
Перић и професор енглеског 
језика Јадранка Манојловић 
која их је водила кроз 
превод до поруке. Да се 
уверите у добар резултат 
њиховог рада, превод, 
потрудила се библиотекар 
школе која је поставила 
титл на видео клип. 

„Жао ми је што то морам да 
вам кажем, али ваша беба 
има Даунов синдром.“  
Након што од лекара чују 
ову тужну вест, родитељима 
се живот заувек мења. 
„Чинило ми се да је све то 
ружан сан из ког сам желео 
да се пробудим“. 

„Кад нам је педијатар објаснио о чему се ради, супруг и ја смо заплакали. Не знам да 
ли смо плакали због Џасмин или због нас, можда због свих помало. Упркос томе, 
желела сам да је узмем у наручје и кажем јој да ћу је увек волети, шта год да се деси 
у будућности.“ 

„Свакакве мисли су ми пролазиле кроз главу, страх, бојазан да ћемо бити одбачени. 
Мислили смо да више ништа неће бити исто, да ће нас други избегавати. Искрено 
говорећи, било је то себично размишљање које је проистекло из страха од 
непознатог.“ 
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АКО ГЛЕДАШ СРЦЕМ, ВИДЕЋЕШ САВРШЕНУ ДЕЦУ 



 

Светосавску академију припремили ученици III1 Техничке школе 
Неготин уз помоћ професора српског језика Маријане Динуловић.  
"Свети Сава је наша вечита прича, никад до краја испричана и 
завршена. Српски народ нема неспорнију личност и већег 
просветитеља. Свети Сава се умом уздизао докле су стизали 
најумнији људи његове епохе.Напустио је царски двор, одрекао се 
раскоши и отишао у “земљу Пресвете Богородице” да поправи и 
просвети себе, како би касније могао да поправља и просвећује 
друге.  

Према себи је целог живота био строг, а према другима благ. Све 
што је имао давао је другима — живео је за друге. За себе ништа није 

тражио, а све је добијао и имао. Могао је многима да влада, али је он изабрао да служи свима. Што се више 
одрицао од често неограничених потреба људске природе, то је боље потврђивао себе као личност. Код њега 
је све било универзално, саборно, свечовечанско и свеобухватно — ум, воља, осећања, љубав. Љубав је 
ширила његово биће до неслућених размера. Њоме се ослобађао окова смрти, ускости природног раста и 
процеса, ограничености националне историје и идеологије.  

Свети Сава је, чини се, по начину мишљења савременији од наших савременика. Као да ми живимо у 
његовом, а он у нашем времену. Због тога он није наша прошлост него наша будућност. Он је стварао 
аутентичну и отворену српску културу, спремну да од других прими све оно што је достојно да буде 
примљено, али истовремено способну да одбаци све што скрнави људско достојанство. Циљ му је био да 
његова земља буде земља слободних, разноликих и различитих људи који ће међусобно да сарађују. Идеал су 
му били часни и свети људи којима све треба да буде подређено. Начела правде, права, слободе, мудрости и 
љубави уградио је у темеље српске државе. Стварао је државу за потребе људи, а не људе за интересе државе. 
Због свега тога су многа поколења била на путу Светог Саве. 

Сабрала су се у њему сва времена, повезали векови, укрстиле се људске судбине, проговорила сва наша 
поколења. Њиме су се преображавала и надахњивала. Он им је био путоказ, визија, перспектива и 
животна философија." 

Протојереј-ставрофор Радован Биговић 

 

 

СВЕТИ САВА НАША ВЕЧИТА ПРИЧА 
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“To catch the reader's attention, place an interesting sentence or quote 
from the story here.” 

 

Програм Слободна зона Јуниор 
успостављен је 2006. године са намером да 
се у Србији покрену разговори и прошире 
знања о актуелним друштвеним и 
политичким темама из целог света, те да се 
путем примене ангажованих филмова у 
образовању допринесе развоју критичког 
размишљања код младих људи, повећању 
медијске писмености, толеранције, те 
разбијању предрасуда и стереотипа. У 
оквиру програма од 2017. године покренут 
је и пројекат Путујући биоскоп “Слободне 
зоне Јуниор“ са радионицом медијске 
писмености.  

Путујући школски биоскоп Слободна зона 
јуниор / Фрее Зоне Јуниор кренуо је 15. 
октобра на једномесечну турнеју по Србији 
током које jе посетиo укупно 12 градова 
места/општина! Након Шида, Кучева,  

Зајечара и Беле Цркве, Путујући школски 
биоскоп је 26. октобра стигао и у Неготин. 
Ученици II1 и IV1 разреда Техничке школе 
Неготин имали су прилику да одгледају 

два кратка филма и да учествују у 
радионици медијске писмености коју је на 
стручан и пажње ученика вредан начин 
одржала Мелита Ранђеловић. Наша 
ученица Марија Станковић је нашла 
креативан начин да изрази себе и свет око 
себе у форми видео рада и тако ушла у 
конкуренцију најбољих ученичких радова 
који су били приказани на видео изложби 
10. децембра у Београду! 

 

 

ПУТУЈУЋИ ШКОЛСКИ БИОСКОП  
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На Међународни дан људских права, 10. децембра, у Клубу Дома омладине Београд, 
организована је изложба ученичких радова, резултат пројекта Слободне зоне Јуниор који 
је омогућило Министарство културе и информисања Републике Србије. Међу 15 радова 
ученика средњих школа, који представљају драгоцене резултате промишљања младих у 
Србији и њихове реакције на непосредно окружење и шири друштвени контекст, нашао 
се и видео рад “Кад графити вриште” Марије Станковић, ученице III1 разреда Техничке 
школе Неготин. 

 

 

Шта су графити, 
чему служе, шта 
поручују, да ли 
шапућу или 
вриште нека су од 
питања на која је 
Марија 
Станковић 
покушала да 
одговори на 
духовит начин 
водећи се идејом 
да у свакој шали 
има и мало шале. 
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БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ  - ХЕСИОД 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 

 

Када се нечим озбиљно бавите и када се заиста трудите да посао радите како 
ваља, признање је потврда да је струка препознала и наградила труд. Тијанин 
трејлер, награђен je на конкурсу "Види шта читам". 
"Прву награду жири је једногласно доделио трејлеру за књигу „Стаклено звоно“ 
Силвије Плат аутора Тијане Јанковић, ученице III1 разреда Техничке школе из 
Неготина, под менторством школског библиотекара Весне Перић.  
Образложење 

„Рад је одговорио на постављени задатак користећи погодности 
визуелног начина комуницирања на наизглед једноставан начин иза кога 
се крије комплексна аниматорска продукција уз коришћење архивских 
снимака који су актуелизовани титловима. Трејлер, начињен у оваквој 
продукцијској реализацији, у сасвим довољној мери презентује садржај 
књиге. Истовремено, интригантним наговештајима преосталог дела 
радње романа, побуђује жељу гледаоца за читањем што му је била и 
сврха." 

СВАКА ПРОЧИТАНА КЊИГА ВОДИ НАС КОРАК НАПРЕД КА ЗНАЊУ 

  14 



 

 

У Техничкој школи Неготин је, у суботу 02. 03. 
2019. године, одржан семинар на тему 
“Примена индивидуализоване, 
програмиране, проблемске и 
егземпларне наставе у школи” који је 
полазницима семинара дао прецизнију слику 
и практично знање неопходно да им олакша 
планирање и реализовање наставе. Професори 
су имали прилике да се подсете облика 
савремене наставе и да допуне знање о 
употреби савремених мултимедијалних 
наставних средстава. Због неоспорног значаја 
платформи за онлајн учење,  професори су 
добили информације о популарним, 
бесплатним платформама за учење 
програмирања, упознали се са Мудл системом, 
начином уређивања професорског профила и 

покретања новог курса у оквиру истог система те начином креирања тематских целина у оквиру 
курса и израде и оцењивања тестова. 

У оквиру 6. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне 
енергије, 11. и 12. октобра 2018. године, у Београду, у Дому инжењера  
"Никола Тесла" одржан је семинар на тему „Фотонапонски системи у градовима 
- Проучавање, пројектовање и примери извођења фотонапонских система у 
градовима“. На припрему семинара ауторе је подстакла потреба за ширењем 
знања о фотонапонским панелима, законским оквирима њихове примене, начину 
повећања енергетске ефикасности и повезивању са електродистрибутивном 
мрежом у градовима.  
 

Семинару су 
присуствовали професори 
наше школе: Зарић 
Драгиша, Бердић Драган, 
Николић Саша и Тасић 
Саша којима су одслушана 
предавања и прецизнија 
слика, коју су добили, о 
потреби неговања 
одрживог развоја и 
заштите животне средине 
олакшала планирање и 
реализовање наставе из 
ове области како би 
новостечена знања 
пренели својим 
ученицима. 

НАУЧИ МЕ 
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БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ 
ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК 

ОЗНОЈИ.  

 

 

 

„Улога песника на овом свету је да 
сакупља мисли и осећања, да их 
разуме и преточи у узвишен и 
племенит језик, за шта је неопходно 
изванредно умеће изражавања. Он 
је нешто попут гласника на овом 
свету, његова дужност је да крикне 
у име свих чији се вапаји не могу 
чути.“ 

Шарл Бодлер 

Д А Н  П О Е З И Ј Е 

 

 

Корачале су трновитим путем да би 
га женама, које долазе после њих, 
учиниле проходним. Храбре, 
амбициозне, спремне да мењају 
друштво нимало им наклоњено у 
XIX и у првој половини XX века, 
усудиле су се да буду другачије и 
заслужиле да их се сетимо.   

Д А Н  Ж Е Н А 

 

 

Д А Н  Ј Е З И К А        Језици су кључ разумевања међу људима 

Ј У Б И Л Е Ј И 
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Чарлс Дарвин, познати британски биолог, природњаг и геолог, поставио је 
темеље модерне теорије еволуције по којој су све животне врсте произашле 
током времена из заједничког претка а сви животни облици развијају путем 
природне селекције. 12. фебруара научници, хуманисти, скептици обележавају 
Дарвинов рођендан како би указали на његове доприносе науци и разумевању 
човека и природе уопште и како би се прославили принципи интелектуалне 
храбрости, трајне радозналости, научног мишљења и потраге за истином.  
Дарвинистичка еволуција је и дан-данас предмет полемика, негирања и 
релативизација. У XXI веку, теорија еволуције се како у западном свету тако и 
у Србији доведи у питање иако наука тврди да је еволуција једноставна 
чињеница: ради се само о опстанку или преживљавању оних најбоље 
адаптираних током веома дугог временског периода. Као што су Коперник и 
Галилеј својевремено изместили планету из центра космоса, Чарлс Дарвин је 
изместио човека из центра природе. Али, док смо планету ван космичког 
средишта прихватили, тешко нам је да прихватимо да човек није центар 
природе и арогантно верујемо у то да је човек нешто посебно, специјално, 
натприродно, фиксирано, недељиво и да човеков живот има већу вредност од 
живота осталих живих бића. 
Када говоримо о дарвинизму и природној селекцији, емпатија, саосећање и 
захвалност нису нешто што нам право падне на памет. Пре ћемо помислити на 
неке антидруштвене карактеристике попут такмичења, опстанка 
најспособнијих и себичности. Али саосећајност је еволуцијски дар за 
преживљавање и може извући најбоље из нас. Дарвин је то увидео. 

“Заједно са човечанством, себичношћу, искуством и имитацијом, развијала се и 
саосећајност; довела је до наде да ће нам се добро вратити уколико га чинимо 
другима, а навиком је ојачана.– На какав год комплексан начин да је ово осећање 
настало, с обзиром на 
то да је једно од 
најзначајнијих 
осећања оних врста за 
које је 
карактеристично 
помагање и одбрана 
својих чланова, 
развијало се 
природном 
селекцијом. Оне 
заједнице у којима 
постоји огроман број 
саосећајних чланова 
најбоље ће 
процветати и имаће 
много потомака.” 

“Порекло човека” 

ЗА „ЗБОГОМ, ДАРВИНЕ“ ЈОШ НИЈЕ ВРЕМЕ 
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БОГОВИ 
ОДРЕДИШЕ ДА СЕ 

ПРЕ УСПЕХА 

 

 

 

“Када угледам дете, 
оно буди у мени две 
емоције, нежност због 
онога што јесте и 
поштовање због онога 
што ће можда 
постати.” Луј Пастер 

У оквиру пројекта “Мама, 
тата и ја у вртићу”, 27. 03. 
2019. деца из вртића 
“Пчелица” су, са својим 
васпитачицама Јасмином 
Радојевић и Данијелом 
Марковић, била у посети 
Техничкој школи. Да буду 
добри домаћини како би се 
деца лепо и пријатно 
осећала, потрудили су се 
професори и ученици наше 
школе.  

"Наша уметност је тамо где смо ми." 

 

“Ми смо изгубили наше 
територије, али нисмо 
изгубили наше душе... 
Бачени смо били на начин 

на који још нико никад 
није био бачен, и ево где 
се, хитро као тигрови, 
дочекасмо на ноге. По  
Европи, Америци и 
Африци, разбацани као 
слама ветром, 
изражавамо смело своју 
уметничку мисао.” 

Бранко Лазаревић поводом 
“Песама бола и поноса” 
Милутина Бојића 

 

Изложбу "Српска књижевност у Првом светском рату", постављену у Народној 
библиотеци "Доситеј Новаковић" у Неготину, посетили су ученици I2, III1 и III3 са 
својим професорима српског језика и књжевности Маријаном Динуловић и Маријом 
Стакић и професором грађанског васпитања Весном Перић. 

НАША ДЕСТИНАЦИЈА НИКАДА НИЈЕ МЕСТО, ВЕЋ НОВИ 
НАЧИН ПОСМАТРАЊА СТВАРИ  — ХЕНРИ МИЛЕР 
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"Велики уметник никада не 
види ствари онаквима какве јесу. 
Кад би их видео таквима, више 
не би био уметник."   Ван Гог 

Ученици Техничке школе на 
изложби слика "Ехо музике". 
Мокрањчеви дани 2018. 
 

 

 

Својим сликама Милош Шобајић 
одавно опомиње да пад може и те како 
да буде болан, а да се уз лом растачу и 
идеали, надања и илузије. Опаску 
немачког критичара Волфганга Коша 
да се читав садржај његових слика 
сручи на стопала посматрача и 
пригњечи му прсте, објаснио је 
речима: "Тачно је, живимо у време 
удеса. И све је гадније. Али, човек је 
одвајкада био у шкрипцу. Сликао сам га 
прво у великим гомилама, па га онда, 
седамдесетих, издвојио, да бих на крају 
и њега почео да бришем, у корист 
ствари које су се налазиле око њега, па 
је остао само траг његовог проласка 
кроз простор." 

Мокрањчеви дани 2018. Неготин 

 

Гле, ко то пева? 

Ученици I1, I2, II2 и IV1 Техничке школе 
били су на концерту дечијег хора "Вивак" 
и уживали.  

"Музика је дете математике и 
лингвистике, које је снагом и 
утицајем надмашило своје 
родитеље. Музика је језик над 
језицима. У односу на све друге 
уметности, музика најснажније 
покреће и мења свест. Музика је 

алгебра звука; закони математике се отеловљују у хармонији, у савршеним 
односима фреквенција ваздушних таласа. Од свих уметности, као да је управо 
музика најетеричнија; њој је потребно најмање материје да би се оваплотила." 

 

ТИ СИ СЛИКАР. ЗА СЛИКАРА СУ РУКЕ НАЈВАЖНИЈЕ. 

  19 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ 
УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

 

 

У склопу помоћи које школа пружа ученицима и родитељима у 
истраживању могућности за даље учење и запошљавање, Техничка 
школа Неготин је угостила: 

 

 представника Техничког факултета у 
Бору, јединог факултета у склопу 
Универзитета у Београду, који је 
ученицима завршних разреда пружио 
бројне корисне информације о условима 
уписа и студирања на студијским 
програмима. 

Детаљне информације о условима уписа и 
студирања заинтересовани могу наћи на 
сајту Техничког факултета у Бору 

 

 представнике Војне академије у 
Београду који су ученицима завршних 
разреда пружили бројне корисне 
информације о условима уписа и 
студирања на студијским програмима. 

Детаљне информације о условима конкурса 
и проверама заинтересовани могу наћи на 
сајту Војне академије Београд. 

 

 представнике Факултета спорта и 
физичког васпитања у Нишу који су 
ученицима завршних разреда пружили 
бројне корисне информације о условима 
уписа и студирања на студијским 
програмима. 

Детаљне информације о условима уписа и 
студирања заинтересовани могу наћи на 
сајту Факултета спорта и физичког 
васпитања у Нишу. 

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ... 
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https://www.tfbor.bg.ac.rs/nastava/index.php
http://www.va.mod.gov.rs/
http://www.fsfv.ni.ac.rs/
http://www.fsfv.ni.ac.rs/


 

Да виде, ту где јесу, „све што се са земље може видети из васионе“, да је место где 
тренутно јесу „велико као било које друго место“ и да схвате да су „по мери онога 
што виде а не по мери своје висине“ помогла својим ученицима Марија Стакић, 
професор српског језика и књижевности. 

И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 
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БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 

 

 

И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 
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из корена и изменити наш поглед на свет. Свако од нас је јединка која учествује у 
стварању овог света. Чинимо да он постоји и буде баш овакав. Улепшавањем 
сопственог живота утичемо и на сређивање околине. Не можемо променити оно 
што је било нити можемо рећи да ли ће се нешто догодити. Живот једноставно иде 
својим током и ми ту не можемо ништа променити. Свет би био много лепше 
место када би свако од нас бар једном дневно искрено некоме пожелео здравље, 
упутио неку топлу реч, изоставио псовку и увреду. Али живот и свет који смо 
створили сами јесте замршен и тежак, и пун пустоловина и авантура, и колико 
год био такав ми га можемо променити на боље. 
Свако од нас може некоме улепшати дан, размрсити проблем и само једним 
искреним осмехом придобити нечије срце, а то је већ много. 
 

                                                                                                   Маја Димитријевић IV2 

САМО ЈЕДАН ДЕО СВЕМИРА МОЖЕМО ПРОМЕНИТИ,  

А ТО СМО МИ САМИ  
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Само један део свемира можемо променити, а то смо ми сами 

Свемир је бескрајан, као и наше размишљање о животу и нама самима. 
Како променити живот на боље и како доћи до новина у њему? 

Све је у животу пролазно. Године лете и време се мења. Некада, када 
будемо имали довољно година иза себе, сетићемо се свих несташлука из 
детињства и свих догађаја, и жалићемо за тим. 
Мислиш, размишљаш и упорно се трудиш да разумеш ствари које се 
дешавају око тебе. Промена је потребна, неопходна, али треба прво да 
се промени много других ствари да би сте се ви почели мењати и и 
несвесно утицати на мењање других. Кад све ово схватите и 
прихватите, тек онда сте се променили. Живот је једна велика 
авантура, пустоловина. Опасност вреба свуда. Свакодневица је 
испуњена страхом, болом, муком... онолико колико је и среће, забаве, 
љубави и многих других осећања у њој. Сваки живот је један 
специфични лавиринт. Сви крчимо пут кроз њега застајкујући, 
падајући, али и чинећи добра дела. Управо та добра дела нас могу 
променити, преокренути наш живот из корена и изменити наш поглед 
на свет. Свако од нас је јединка која учествује у стварању овог света. 
Чинимо да он постоји и буде баш овакав. Улепшавањем сопственог 
живота утичемо и на сређивање околине. Не можемо променити оно 
што је било нити можемо рећи да ли ће се нешто догодити. Живот 
једноставно иде својим током и ми ту не можемо ништа променити. 
Свет би био много лепше место када би свако од нас бар једном дневно 
искрено некоме пожелео здравље, упутио неку топлу реч, изоставио 
псовку и увреду. Али живот и свет који смо створили сами јесте 
замршен и тежак, и пун пустоловина и авантура, и колико год био 
такав ми га можемо променити на боље. 
Свако од нас може некоме улепшати дан, размрсити проблем и само 
једним искреним осмехом придобити нечије срце, а то је већ много. 
 

                                                                               Маја Димитријевић IV2 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 

 

Књижевност далеког истока 

Кинеска књижевност  
Кинеска књижевност траје хиљадама година, од најранијих записа династичких судских архива, 
до зрелих романа који настају у вријеме Династије Минг у сврху забаве великог броја писмених 
Кинеза. 

Увод у широко распрострањено кориштење дрвених блокова за штампање током Династије Танг 
(618–907) и изум покретне врсте штампања од стране Би Схенга (990–1051) током Династије Сонг 
(960–1279) убрзано су ширили писано знање с краја на крај Кине. 

У модерна времена, писац Лу Xун (1881–1936) се сматра зачетником баихуа литературе у Кини. 

Класична кинеска књижевност 

Митови су значајни као један од првих видова настанка кинеске књижевности. Не зна се тачно 
време настанка писма али се везује за предисторијски период (другачије називан и период 
митских и легендарних краљева. Из овог периода не постоје никакви сачувани „физички 
рекликти“ постоје само „сегменти“ било у писменим или у усменим предањима) 3852 – 2500. год. 
п.н.е. То је период легендарних краљева као што је на пример био Yан ди (изумитељ 
пољопривреде, по коме и Кинези називају себе потомцима Yан ди-ја), Хуанг ди, Yао, Схун и Yу. 
Два легендарна имена која се доводе у везу са настанком писма су ФуXи (коме се приписују 
проналазак мреже за рибарење и прорицање на костима животиња) и Цанг Јие (историограф 
Жутог цара који је имитирајући трагове птица и животиња стварао карактере). 
Првобитни карактер 文 био је заправо човек са исцртаним струком, из тога закључујемо да су 
првобитне шаре имале сакрално и магијско значење. Баш као што их је Цанг Јие створио 
подражавајући трагове из природе, оне су биле одраз људског доживљаја космоса. Због тога се 
писму поклањало изузетно поштовање. А у кинеско и свако друго писмо је значајно оруђе за 
стварање књижевности. 

Под појмом ране првобитне кинеске књижевности (са ретким изузецима какав је најпре „Књига 
песама“) подразумева се изузетно широк спектар најранијег кинеског књижевног наслеђа. А то су 
званични дворски списи и едикти, историографски записи, филозофска и политичка литература, 
приручници и записиници о прорицању. 
Тек у прелазном периоду, дакле, на почетку III века књижевност се у правом смислу те речи 
осамостаљује. И тек тада књижевна теорија и књижевна критика бележе значајан развој. Коначно 
је терминолошки издефинисано (не баш тако стриктно као на западу) шта је лепа књижевност. У 
том периоду обухваћен је и специфичан књижевно теоријски корпус и критичка терминологија, 
која у извесном смислу представља предмет нашег проучавања. 

Најранији кинески прозни текстови (текстови уопште) били су углавном у вези са покушајима 
писменог координисања природног тока догађаја и света који нас окружује (било да је циљ да 
опишу оно што се у прошлости догодило или да сазнају оно што ће се тек догодити). Дакле то 
доводи или до праксе прорицања (па су први списи гаталачки) или до историјских записа. 
Најизворнија кинеска веровања пре доласка будизма у првим вековима нове ере су: 
1) обожавања природе и светих места, гајева, планина, река – што је до данас видљиво о традицији 
даоизма 

2) култ предака ( било породичних или знаменитих предака првобитних заједница) – видљиви у 
конфуцијанским тумачењима друштвеног устројства. 

 

И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 
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Књижевност далеког истока 

Кинеска књижевност  
Кинеска књижевност траје хиљадама година, од најранијих записа династичких судских архива, до 
зрелих романа који настају у време Династије Минг у сврху забаве великог броја писмених Кинеза. 

Увод у широко распрострањено кориштење дрвених блокова за штампање током Династије Танг  
(618–907) и изум покретне врсте штампања од стране Би Схенга (990–1051) током Династије Сонг  
(960–1279) убрзано су ширили писано знање с краја на крај Кине. 

У модерна времена, писац Лу Xун (1881–1936) се сматра зачетником баихуа литературе у Кини. 

Класична кинеска књижевност 

Митови су значајни као један од првих видова настанка кинеске књижевности. Не зна се тачно време 
настанка писма али се везује за предисторијски период (другачије називан и период митских и 
легендарних краљева. Из овог периода не постоје никакви сачувани „физички рекликти“ постоје 
само „сегменти“ било у писменим или у усменим предањима) 3852 – 2500. год. п.н.е. То је период 
легендарних краљева као што је на пример био Yан Ди (изумитељ пољопривреде, по коме и Кинези 
називају себе потомцима Yан Ди-ја), Хуанг Ди, Yао, Схун и Yу. Два легендарна имена која се доводе у 
везу са настанком писма су ФуXи (коме се приписују проналазак мреже за рибарење и прорицање на 
костима животиња) и Цанг Јие (историограф Жутог цара који је имитирајући трагове птица и 
животиња стварао карактере). 
Првобитни карактер 文 био је заправо човек са исцртаним струком, из тога закључујемо да су 
првобитне шаре имале сакрално и магијско значење. Баш као што их је Цанг Јие створио, 
подражавајући трагове из природе, оне су биле одраз људског доживљаја космоса. Због тога се писму 
поклањало изузетно поштовање. А кинеско и свако друго писмо је значајно оруђе за стварање 
књижевности. 

Под појмом ране првобитне кинеске књижевности (са ретким изузецима какав је најпре „Књига 
песама“) подразумева се изузетно широк спектар најранијег кинеског књижевног наслеђа. А то су 
званични дворски списи и едикти, историографски записи, филозофска и политичка литература, 
приручници и записиници о прорицању. 
 

Тек у прелазном периоду, дакле, на почетку III века књижевност се у правом смислу те речи 
осамостаљује. И тек тада књижевна теорија и књижевна критика бележе значајан развој. Коначно је 
терминолошки издефинисано (не баш тако стриктно као на западу) шта је лепа књижевност. У том 
периоду обухваћен је и специфичан књижевно теоријски корпус и критичка терминологија, која у 
извесном смислу представља предмет нашег проучавања. 

Најранији кинески прозни текстови (текстови уопште) били су углавном у вези са покушајима 
писменог координисања природног тока догађаја и света који нас окружује (било да је циљ да опишу 
оно што се у прошлости догодило или да сазнају оно што ће се тек догодити). Дакле, то доводи или до 
праксе прорицања (па су први списи гаталачки) или до историјских записа. 
 

Најизворнија кинеска веровања пре доласка будизма у првим вековима нове ере су: 
 

1) обожавања природе и светих места, гајева, планина, река – што је до данас видљиво о традицији 
даоизма 

 

2) култ предака ( било породичних или знаменитих предака првобитних заједница) – видљиви у 
конфуцијанским тумачењима друштвеног устројства. 



из корена и изменити наш поглед на свет. Свако од нас је јединка која учествује у 
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ЕУХЕМЕРИЗАМ доводи до лаког обоготворења заслужних појединаца и мудраца или предака, а 
што је интересантно различите религије су доласком будизма створиле разноврсан амалгам 
личности. 

Дакле очигледна је повезаност тих првих митолошких веровања са магичним писменима – 
писмом. 
Паралелно са овим, имамо и нешто што првобитно није било бележено а то су РАДНЕ И 
ОБРЕДНЕ ПЕСМЕ. Та рудиментарна књижевност има корене у радним и обредним песмама које 
су практиковане за време магијско-ритуалних активности и светковина или током свакодневних 
активности. То је нека врста активне магије, рецитовање, изазивање природних сила, мантричко 
понављање ритмичких подштапалица са циљем да се удобровоље одређена божанства. 

Кинески богови 

Џу Жунг - божански лорд ватре, важна фигура министарства ватре (Хуо Бу). Био је познат као 
регент јужног квадранта Неба. Џу Жунга виде у многим легендарним и историјским личностима. 
Најпознатија личност је легендарни цар из праисторијског доба. Каже се да је цар научио људе 
како да запале мале ватре да се одбране од звери. Џу Жунга у уметности често представљају како 
јаше тигра. 

Гуан Ју - један од најпопуларнијх кинеских богова, особа која је постала божанство од праве 
личности. Поштован је као божанство рата, верности, богатства и литературе. За њега се говори 
да штити храмове, владу и друштво. 

Гуан Јин - богиња милости и саосећања, коју славе многе Будистичке секте. Иако се Гуањин 
најчешће посматра као мушко, кинески уметници су је некад приказивали као женско да би 
нагласили "женске" квалитете милости, саосећања и чедности. 

Леј Гунг - божанство громова у кинеским митовима. Познат је и као "Лорд громова" и као 
"Војвода од грома" . Уметници га приказују као ружну звер. Поседује тело човека, али такође има 
и пар крила, канџе и плаву кожу. Често са собом носи бубањ, маљ и длето, које користи да 
нападне људе који су починили неки злочин, а успели су да избегну казну. Описан је као неко ко 
терорише људе и животиње са својим громовима и муњама, али и као неко ко је комичан. Неке 
легенде кажу да има жену, божанство муња, која носи пар огледала које користи да створи муње и 
некад да запали ватру. 

Гунг Гунг - бог воде који изазива катасторфалне поплаве на земљи. Постоје различите верзије 
приче, али у већини узроци поплаве су сујета, бес и понижење овог божанства. Њему се углавном 
приписује лоше време и непогоде. Легенде кажу да када је Гунг Гунг ударио у велику планину, 
окренуо је Небо према северозападу, што је проузроковало да све велике кинеске реке теку ка 
истоку. Уметници га приказују као великог, црног змаја велике снаге са лицем човека који има 
рог на глави. Сматра се да је дуг око 1000 лија (око 536 км). 

Сихе - жена Таијанг Диђуна и мајка 10 сунаца. Према легендама када су њена сунца била мала, 
сваки дан би са собом носила по једно сунце у својој кочији и одвела би га до ивице неба да би 
осветлио свет. Када су сунца одрасла побунила су се против њених наређења и појавила су се 
заједно на небу и учинили земљу врелом и непогодном за живот. 

Си Шен – бог радости. У уметности, Си Шен је често приказан како носи корпу са три стреле. Ова 
слика је важан део древне кинеске церемоније венчања. Сматрало се да ова слика тера демоне са 
младине столице пре него што је однесу до младожењине куће. Си Шен понекад јаше на раменима 
бога богатства. 
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И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 

Јапанска књизевност 

Јапан је био још изолиранији од Кине, и увелике је овисио о њој; Кина је била једини доступни 
извор цивилизације, стила и знања. Јапанска култура је настала као директна копија Кинеске 
културе или као отпор Кинеској култури. Уметност овог времена се хронолошки дели на периоде: 
Јōмон, Yаyои и Кофун. 
 

Асука и Нара период 

Ова раздобља су добила име по томе што је центар јапанске власти најпре био у долини Асука 

(552 -710.), а потом у граду Нара. Повест Јапана заправо и започиње тек у 6. веку након потицајних 
увоза из Кине као што су били: будизам, идеја царске управе, писмо које је прилагођено јапанском 
језику и умјетности. Јапанска скулптура је пратила појаве из Кине, осим неколико домаћих 
елемената као што је монументалност, нпр. 14 м висок бронзани Буда из Камакуре. 
У раздобљу Нара (710 -784. г.) јача централизовано царско средиште (град Нара), а под кинеским 
утицајем развија се уметност и књижевност. 
 

Хеиан период 

Пресељењем престолнице у Кyото (794 -1192. г.) започиње најплодније класично доба јапанске 
дворске културе. Од тада Кyото постаје центар ученог, и делом декадентног дворског живота, који 
развија ремекдела књижевности. Илустрације књига и песама постале су Јапанска специјалност у 
којима се линија користила економично али живописно. 
 

Камакура период 

У 11. веку долази и до јачања аутохтоности у уметности. Нпр. закривљени кровови Дворане 
Феникса близу Кyота су типични за архитектуру Далеког Истока, али подизање грађевине на 
постамент изнад земље је управо јапански изум. Тиме се наглашава утисак крајње крхкости, што је 
појачано пажљивим смештајем дворане, те њеним мирним сразом с водом (Нпр. Златни павиљон 
Кинкаку). 
 

Муромацхи (Асхикага) период 

Од 14. века цар има само формалну власт, а развија се типично феудална држава у којој су 
великаши (даимyо) вазали шогуна, а самураји вазали великаша. 
Наглу промену која је изазвала смелу употребу линија изазвали су Зен-будистички 
свештеници. Најзанимљивији су њихови портрети свештеника који су јединствени по 
својој снази и реализму. 
 

 

И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 



из корена и изменити наш поглед на свет. Свако од нас је јединка која учествује у 
стварању овог света. Чинимо да он постоји и буде баш овакав. Улепшавањем 

сопственог живота утичемо и на сређивање околине. Не можемо променити оно 
што је било нити можемо рећи да ли ће се нешто догодити. Живот једноставно иде 

својим током и ми ту не можемо ништа променити. Свет би био елео здравље, 
упутио неку топлу реМит  о настанку Јапанач, изоставио псовку и увреду.  

 

Много је јапанских књига у којима се описује настанак Јапана. Бог Изанаки и богиња Изанами, 
по наређењу осталих парова богова, морали су учврстити Земљу. Добивши од њих драгуљима 
опточено небеско копље, они су са лебдећег небеског моста урањали копље кроз плутајућу Земљу 
у море, мешајући њиме чули су звук налик кључању морске воде. Када су извукли копље, од 
наталожених капи слане воде са његовог врха настало је прво копно, митско острво Оногоро. 

Пошто су изродили Земљу, односно низ острва, бог Изанаки и богиња Изанами рађали су богове, 
али паралелно с њима и острва. Сваки новорођени бог је добијао своје име и право да управља 
неким делом света (морем, ветром, дрвећем, планином, пољем, итд.). Приликом рођења бога 
ватре, који је због области којом је управљао био познат по три имена – Хи но Јагихајао, Хи но 
Какабико, Хи но Кагуцући, сагорела је утроба богиње Изанами. Из њених излучевина, пре него 
што је сахрањена, створило се још шест богова. Једна богиња створила се из суза ожалошћеног 
бога Изанаки. У срџби, због смрти своје супруге, овај бог потеже мач и убије свога сина, бога 
ватре, а из његове крви и делова његовог тела настало је још осам богова.  

Када је Изанами умрла отишла је у подземни свет. Изанаки није могао без своје жене и пође по њу 
у подземни свет. Она изађе из сенке да би је уочио. Рече му да ће молити духа подземља да је 
пусти, али морао је обећати да је неће погледати. Али он није могао да одоли и погледа је. Виде да 
се цела распада и трули. Да јој из косе и коже излазе црви. Уплашен призором, Изанаки поче да 
бежи. Изанами појури за њим са својим камијама. Изанаки излети напоље и затвори улаз 
великим каменом. Његова жена запрети да ће, ако је не пусти, сваки дан убити 1000 људи. А он 
одговори да ће свакога дана створити 1500 људи. У Јапану и даље живи легенда да сваки дан умре 
1000 а да се роди 1500 људи.  

САМО ЈЕДАН ДЕО СВЕМИРА МОЖЕМО ПРОМЕНИТИ,  
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И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 

Лазар Стојимировић I1 

 Ментор: 
 Маријана Динуловић 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 

 

 

СИЛВИЈА ПЛАТ — ГЛАСНОГОВОРНИЦА ЉУТИТИХ, 
РАЗОЧАРАНИХ, ЗБУЊЕНИХ ГЕНЕРАЦИЈА 1960-ТИХ И 1970-ТИ  
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И опет сам то учинила 

Једном у десет година 

Поново се појавим – 

Живо чудо, моја кожа 

Блистава као наци абажур, 
Десно стопало ми је 

Притискач за папир, 
Лице без црта, нежно 

ланено јеврејско платно, 
покидај ту тканину 

о непријатељу мој. 
Зар сам заиста страшна? 

Нос, очне дупље, савршени зуби? 

Дах ће у једном дану 

Изгубити сву своју опорост. 
Ускоро, ускоро ће месо 

Што га је гробна рака појела 

Код куће, на мени бити 

А ја насмејана жена. 
Са једва тридесет година 

И као мачке, са девет живота за 
умирање. 
Ово је трећи. 
За исмејавање је 

Жеља да се избрише свака деценија. 
Милиони влакана! 
Гомила, која крцка кикирики, 
Гура се да би их видела 

Како ми растачу стопала и шак– 

Стриптиз представа, 
Господо, даме 

Ево мојих руку 

Колена. 
Сама кост и кожа 

 

 

Па ипак, иста сам жена себи потпуно 
налик. 
Први пут сам имала десет година. 
Био је то несрећни случај. 
Други пут хтела сам заиста са тим 
завршити 

Никада се више у живот вратити. 
Затворила сам се 

Као шкољка. 
Морали су ме призивати, призивати 

И црве са мене као бисере лепљиве 
скидати. 
Умирање 

Је уметност, као и све остало. 
Изузетно сам вешта у том 

извођењу. 
Дело пакла достојно. 
Дело на стварност налик. 
Могло би се рећи да сам рођена за то 

Лако је то извести у самици 

Лако је то извести и остати миран 

Театрални повратак усред бела дана 

Истом  место, истом  лицу, истом 
крику 

Забавном и суровом: 
„Чудо!“  
Које ме на земљу обара 

Треба платити 

Да се темељно испитају моји 
ожиљци,  треба платити 

Да се чује моје срце – 

Оно стварно куца. 
Треба платити, дебело платити 

За реч, додир 

Или мало крви 

 

 

Прамен косе, крајичак хаљине. 
Шта кажеш, Хер Докторе! 
Ма шта кажеш, Хер непријатељу! 
Ја сам ваше ремек-дело, 
Ваше сам благо, 
Лепа беба од сувог злата 

Која нестаје у једном једином крику. 
Преврћем се и горим. 
Али свакако верујем у вашу велику 
патњу. 
Пепео, пепео – 

Преврћете и по њему копате. 
Од меса, од костију, баш ништа 
остало није 

Да! Комад сапуна, 
Бурма, 
Златни зуб. 
Хер Боже, Хер Луциферу, 
Пазите. 
Да, пазите. 
Из пепела устајем, 
Са косама црвеним 

И мушкарце као ваздух прождирем.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Превод: 
Јадранка Манојловић 

Весна Перић 

ЖЕНСКИ ЛАЗАР 

Женски Лазар Силвије Плат није песма о самоубиству како се из прве чини. Песма је 
реакција на угњетачко, патријахално друштво раних шездесетих година прошлог века 
и културу која није прихватала и подржавала песникиње. У песми Женски Лазар, 
Силвија изражава бес жене уметнице у друштву у коме доминира мушкарац.Она зна 
да се ту ништа не може учинити и осећа се као уметница заробљена у стакленом 
мехуру неспособна да промени културу у којој живи. 

Наслов песме умногоме говори о садржају песме. Лазар је личност из Библије кога је 
Исус васкрсао. Силвија види себе као женског Лазара, помирена са неминовношћу 
смрти и непожељним поновним рођењем, заглављена у бескрајном животном циклусу. 



из корена и изменити наш поглед на свет. Свако од нас је јединка која учествује 
у стварању овог света. Чинимо да он постоји и буде баш овакав. Улепшавањем 
сопственог живота утичемо и на сређивање околине. Не можемо променити оно 
што је било нити можемо рећи да ли ће се нешто догодити. Живот једноставно 
иде својим током и ми ту не можемо ништа променити. Свет би био много лепше 
место када би свако од нас бар једном дневно искрено некоме пожелео здравље, 
упутио неку топлу реч, изоставио псовку и увреду. Али живот и свет који смо 
створили сами јесте замршен и тежак, и пун пустоловина и авантура, и колико 
год био такав ми га можемо променити на боље. 
Свако од нас може некоме улепшати дан, размрсити проблем и само једним 
искреним осмехом придобити нечије срце, а то је већ много. 
 

                                                                                                   Маја Димитријевић IV2 

СВЕТ У БОЈИ ИЗ УГЛА СРЕДЊОШКОЛЦА 
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Да у реалности открију магични свет уметности, 
ученицима Техничке школе помогла професор Ликовне 
културе Драгана Гавриљук Катић, академски сликар. 

Јовановић Бојана II1 Лазар Перовић II1 

Јован Симоновић II1 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 
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Јован Симоновић II1 

Силвија Илић I1 

Марија Милошевић I1 



из корена и изменити наш поглед на свет. Свако од нас је јединка која учествује 
у стварању овог света. Чинимо да он постоји и буде баш овакав. Улепшавањем 
сопственог живота утичемо и на сређивање околине. Не можемо променити оно 
што је било нити можемо рећи да ли ће се нешто догодити. Живот једноставно 
иде својим током и ми ту не можемо ништа променити. Свет би био много лепше 
место када би свако од нас бар једном дневно искрено некоме пожелео здравље, 
упутио неку топлу реч, изоставио псовку и увреду. Али живот и свет који смо 
створили сами јесте замршен и тежак, и пун пустоловина и авантура, и колико 
год био такав ми га можемо променити на боље. 
Свако од нас може некоме улепшати дан, размрсити проблем и само једним 
искреним осмехом придобити нечије срце, а то је већ много. 
 

                                                                                                   Маја Димитријевић IV2 

САМО ЈЕДАН ДЕО СВЕМИРА МОЖЕМО ПРОМЕНИТИ,  

А ТО СМО МИ САМИ  
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Петар Новаческовић  II1 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 

СПОРТСКИ КУТАК 

Неготин је 10. октобра 2018. године био организатор Окружног такмичења у стоном 
тенису. Поред ученика Техничке школе Неготин, на првенству су учествовали и 
ученици из Кладова, Бора и Мајданпека. Овога пута, у "игри" која изискује пуно 
снаге и интелигенције, више успеха су имале ученице наше школе Кристина Гаврић 
и Жељана Милојевић и освојиле И место. Честитке свим такмичарима! Браво за 
наше стонотенисерке! 
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Јован Симоновић II1 

Силвија Илић I1 

Марија Милошевић I1 



 

СПОРТСКИ КУТАК 
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Јован Симоновић II1 

Силвија Илић I1 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 

          

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН 

   Миомира Радосављевића Пикија 9  

                                                            019/544-185              

       tehnickanegotin@gmail.com  

           www.tehnicka-negotin.com 

 

                   24. АПРИЛ 2019. 

                         Н Е Г О Т И Н 
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