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“Минервина сова почиње свој лет тек у сутон.”

Кад сви спавају, ми се будимо.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
НОВЕМБАР 2019.
НЕГОТИН

Техничка школа Неготин
Реч директора
Средња школа је
заједница у којој се на
три и четири године
укрштају путеви ученика
и професора како би се,
кроз рад, учење, праксу и
искуства испунила
очекивања обе стране да
ученици изграде
будућност по својој мери.
Школа нас припрема за живот и формира у особе
са људским и професионалним квалитетима.
Помаже нам да успостављамо односе прожете
поштовањем и уважавањем, развијамо
грађанску и друштвену одговорност и емпатију,
учи нас дијалогу и подстиче ангажовање да се
створе услови и конструктивна и пријатна
клима у којој ће свако према жељама,
способностима и амбицијама одиграти сопствену
улогу и заузети место које му припада.
Ученицима желимо ентузијазам и успех у
испуњавању обавеза и одговорности,
родитељима добру сарадњу са свим члановима
колектива, професорима да и ове године, као што
се феникс птица из пепела поново рађа, обнове
своју снагу и унесу у свој рад сву страст и елан са
којим су започели каријеру. Нека нам ова
школска година буде боља и успешнија од
претходних.

РЕДАКЦИЈА:
Главни и одговорни уредник



Весна Перић

Редакција



Јадранка
Манојловић



Маријана
Динуловић

Техничка обрада и помоћ



Александар Талић

Насловна страна


Петар Новаческовић
ученик III1
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ЗОВЕМ СЕ... И ОВО ЈЕ МОЈ ПРВИ ДАН У НОВОЈ ШКОЛИ

P. S. Сигурни смо да неће бити
потребе за оваквим мерама. ☺

Нова школа, нови почетак. Можда си збуњен, уплашен
и несигуран у учионици, на месту где ти се укрштају
путеви са новим другарима и непознатим
наставницима. Само полако! Без стреса! Опусти се и
једноставно буди ТИ. Тај тренутни осећај немоћи због
суочавања са доношењем одлука и преузимањем
одговорности за свој живот и бригу о себи брзо ће
проћи. Имај поверења! И у новој школи те чекају људи
који ће те подржати у покушају да разумеш своја
осећања и да изађеш на крај с њима, научити како да
изградиш односе, решаваш конфликте, сарађујеш и
комуницираш са другима. 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!

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Никола Николић
Ученик генерације

Техничке школе Неготин

„Ако умеш добро испунити сваку минуту свог живота,
са шездесет скупоцених секунди,
тада је цео свет твој и све што је у њему,
и што је много више, бићеш велики Човек, сине мој.“

„Aко“Радјард Киплинг

Својим радом и залагањем у
четворогодишњем
школовању, Никола
Николић је успео да ове
школске године стекне
признање ученика
генерације.
Прва година школовања у
Техничкој школи је,
признаје, била изазов, али је
одличан успех дошао као
резултат великог рада.
Његов циљ је остварен,
одлични резултати
крунисани су звањем
Ученик генерације.

Ч Е С Т И Т А М О!
Текст преузет сa
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„Завршио сам ОШ 'Вук Караџић'. Од првог до осмог
разреда имао сам одличан успех. Због моје велике
љубави према информатици, рачунарима и
програмирању одлучио сам да своје школовање
наставим у Техничкој школи на смеру
Електротехничар рачунара“ истиче Никола.

Техничка школа Неготин

ДАН ШКОЛЕ
24. април 2019.

Да оне које знају подсете, а онима који знају мало и
мање од мало објасне да се ред после рата неће
успоставити сам, да је жртва рата увек и свугде
човек и да они који рат преживе имају обавезу да
сведоче о његовим страхотама, потрудили су се
ученици Техничке школе Неготин:
- Ванеса Дуцић, Сања Милић, Маја Димитријевић,
ученице IV2
- Марија Станковић, Невена Станојевић, Марија
Стоилковић, ученице III1
- Данијел Стаменковић, ученик III3
- Милијан Пантић, Алекс Војиновић, Ненад
Радивојевић, Немања Светозаревић, ученици II2
- Милица Пауновић, Сања Милосављевић, ученице
I2.
Академију осмислила, са ученицима вежбала да у
њиховом казивању стихова уживамо професор
српског језика и књижевности Марија Стакић.
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?

После сваког рата
неко мора да
поспреми.
Какав такав ред
неће се успоставити
сам
...
Они што су знали
о чему се овде радило,
морају уступити место
онима
што знају мало.
И мање од мало.
Односно, исто што и
ништа."

Вислава Шимборска
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ТЕХНОПИС 1
Хиљадама година човек је настојао да сазна о природи, људима и стварима. Да би
могао да се споразуме и комуницира са другима, измислио је језик.
Све што је човек спознао о свету који га окружује спознао је преко њега. Искуство
које је стицао преносио је преко језика, невербалном и вербалном комуникацијом.
Заборављајући кроз историју нека искуства, осетио је потребу да стечена сазнања
остави потомцима у писаној форми па их је записивао прво у камену, онда на
папирусу, у глини и воску и на крају на папиру.
Читање
је једна
најзначајних
активности која се одвија кроз цео живот. Са
P. S. Сигурни
смо од
да неће
бити
читањем
књигама
смо ☺
повезани још као деца, пре него што сами научимо да
потребе заиоваквим
мерама.
читамо. Када први пут узмемо књигу у руке или када нам је родитељи читају.
Читањем развијамо креативне способности, концентрацију, интелектуалне и
менталне способности, постижемо боље резултате у школи и током студирања.
Са развојем технологије читање није изгубило на својој популарности, напротив.
Технологија нам је омогућила лакши и бржи приступ ризници знања.
Вођени идејом да школске новине побољшавају комуникацију и информисаност у
школи, осмислили смо, направили и на веб-сајт Техничке школе поставили наш нови
часопис Технопис и на тај начин и сами обогатили дигиталну ризницу знања.
Презентацију Технописа, на академији поводом Дана школе, одржала школски
библиотекар Весна Перић, главни и одговорни уредник часописа.
https://www.youtube.com/watch?v=bmg1v2xzAsc&list=UUOPC5UjE_Gcde0m1gz3Rcrg&index=16
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Матуранти плешу
17. мај 2019.

Постоје пречице до
радости, плес је једна
од њих.

Када кажемо “плес”,
мислимо на покрет
људског тела који може
бити уметност, вид
дружења, ритуал или
забава. Једно је сигурно,
плес постоји откада
постоје људи. Данас су се
на градском тргу у
Неготину, тачно у подне,
лепо дружили и забавили
средњошколски
матуранти и двадесетак
минута плесали
истовремено са својим
вршњацима из 49
градова у Србији и из
градова 7 европских
земаља. Међу
расплесаним
матурантима било је
ученика Техничке школе
Неготин који су храбро
играли по тактовима
Штраусовог кадрила.
https://www.youtube.com/
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Пун је сила свет, али од човека ништа јаче. - Софокле
Матурско вече ученика завршних разреда Техничке школе Неготин прославили
смо у петак, 24. маја 2019. Ако баците поглед на видео-клип, видећете да је било
весело.
Зажмури се на једно око
Завири се у себе у сваки угао
Погледа се да нема ексера да нема лопова
Да нема кукавичјих јаја. Зажмури се на
друго око
Чучне се па се скочи
Скочи се високо високо високо
самог
P. S. Сигурни До
смонаврх
да неће
бити себе
потребе за оваквим мерама. ☺

ПРЕ ИГРЕ - ВАСКО ПОПА

…
Одатле се падне свом тежином
Данима се пада дубоко дубоко дубоко
На дно свога понора
Ко се не разбије у парампарчад
ко остане читав и читав устане
Тај игра

Пред вама је велика прилика коју морате искористити. Али ту прилику
морате створити. Млада господо, што се тиче наших часова, то би
било све. :)
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ПОЕЗИЈА ЈЕ МОЈЕ ОРУЖЈЕ
"Кад се 1857. године у штампи појавило
Бодлерово „Цвеће зла”, овај песник,
симболиста, био је оштро оптужен и
осуђен на затворску казну. Књига која је
одбачена као „морално неподобна”, данас
је прави драгуљ, неминован степеник при
уласку на врата модернизма, а њен аутор,
иако још увек „уклети песник”, један од
највећих књижевника. Чулан, за лепоту
грозног и грозоту лепог отворен, Бодлер је
уистину био велик, више но уклет. Оно
што га је чинило „уклетим”, била је
управо истанчана свест о сиротој,
халапљивој телесности која му је дата, и
с друге стране – чистоти бића којем је
суђено да стреми ка лепоти. Овај
„аморални атеиста” ипак је, чини се,
дубоко веровао – у лепоту као једини
апсолут, једино ка чему се тежи и до чега
се не стиже."

INSIDE STORY HEADLINE

Пресстиж АУТОР: Дијана Кнежевић

Андре Жид, француски писац и добитниk Нобелове награде за књижевност изјавио
jе: "Моде пролазе, критичари исто тако, Бодлер остаје".
Зар то није довољан разлог да о Бодлеру, његовом животу и поезији са ученицима
III1 Техничке школе Неготин разговарају Маријана Динуловић, професор српског
језика и књижевности и Весна Перић, професор француског језика и књижевности и
дипломирани романиста? https://www.youtube.com/watch?v=LKYLV0YD-

"Десета ноћ кроз знање даје моћ"

Последњи септембарски дани
протекли су у знаку десете
Европске ноћи истраживача,
највеће до сада! У чак 29
градова широм Србије, 27. и
28. септембра од 16 часова
научници су показали колико
наша свакодневица може да
буде узбудљива уз мало
ентузијазма, осмеха и много
науке!

У Неготину је домаћин овогодишње јубиларне Европске ноћи
истраживача, која се одржала под симболичним геслом "Десета ноћ кроз знање даје моћ", била Народна
библиотека "Доситеј Новаковић". Домаћини су угостили девет екипа из основних и средњих школа из
Неготина и Кладова. Основци и средњошколци, међу којима је била и екипа Техничке школе Неготин,
су заједно са тимом научника пројекта "Scimfonicom" са Института за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство и Факултета за физичку хемију кренули на "Пут од Б до А" - од базичне науке
до апликације.
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ЦАРСТВО РЕЧИ „Мали принц“
ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА

Имајући у виду немерљив
значај учења језика,
мултилингвализма и неговања
особености малих језика, 26.
IX је 2001. године проглашен
за Европски дан језика.
Обележава се широм
континента организовањем
различитих манифестација и
активности. На позив Друштва
школских библиотекара
Србије и Друштва за стране
језике и књижевности Србије
обележавању Европског дана
језика 2019 прикључили су се
и ученици II1 и III1 Тш
Неготин и, читајући одломке
из књиге "Мали принц" на
српском, француском и
енглеском језику, помогли
својим професоркама Јадранки
Манојловић, Маријани
Динуловић и Весни Перић да
се на тренутак врате у време
када су и саме биле деца.
https://www.youtube.com/
watch?
v=_4bMl5hG3A8&list=UUOP
C5UjE_Gcde0m1gz3Rcrg&ind
ex=11
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Нелсон Мандела:
"Ако разговарате с човеком на језику који он разуме, то
одлази у његову главу. Ако разговарате са њим на
његовом језику, то одлази у његово срце."
Да ли сте знали да се у свету говори око 6000 језика?
Према прогнозама лингвиста, до краја XXI века, трећина
тих језика ће изумрети ако се настави са занемаривањем
чињенице да се сваке две недеље угаси по један језик. Језик
је једно од најзначајнијих обележја културе и темељ
људског рода на којем почива културна историја и
традиција човечанства. Да би преживео, треба да се негује у
школама и медијима, да има институционалну подршку, да
се чува писмо и преноси књижевност.

СОКРАТ - ЦАРСТВО УМА
Ученици IV1 су гледали "Царство ума" и
"Сократову одбрану и смрт" и дошли, кроз
разговор са професорима филозофије Мирјаном
Јеврић и грађанског васпитања Весном Перић, до
закључка да ће нам, као што се Сократ није
изградио у једном дану, бити потребно време,
одлучност, снага и воља да превазиђемо кризе које
су и којих ће, несумњиво, бити пред нама, да из
њих извучемо дубока знања и одлучна деловања, да
научимо како да се носимо са патњом, да се не
препустимо животним околностима које нам не иду
на руку како бисмо, баш попут Сократа, постали
јаки и истински водич нашем духу.
”Криво ради и предалеко иде кад испитује оно што је под земљом и оно што је на небу, и кад лошију
ствар прави бољом, и кад друге учи исто”, на концу Сократ је” крив што квари омладину, и што не
верује у богове у које верује држава него у друга бића демонска”.
Тешке речи и оптужбе довољне да на смрт осуде човека који се ”родио као и сви други, али је мислио
као нико други, толико био свој да није личио ни на кога, ружан био извана, али се молио богу да буде
леп изнутра.” Ђ. Ш
Двадесет и пет векова нас дели од Сократа, али његова мисао не застарева, непрестано се открива,
увек је нова јер се бавила оним што је у човеку вечно и дубоко скривено.
Сократ је проживео и својом филозофијом, која је учинила да грчка мисао освоји свет, обележио
златно доба Периклове Атине. Много чему нас је научио: да истинску срећу треба пронаћи у себи, да ју
је могуће наћи преиспитујући најскривеније кутке ума и душе, да нам откривена срећа и унутрашњи
мир могу омогућити и олакшати прихватање тешкоћа и парадокса постојања као и привидне ироније
судбине. Успео је Сократ да развије способност повезивања наизглед неспојивих несагласја и да нам
личним примером, који је успешно прешао све замке времена и простора, покаже како остати ведар и
живети радосно и онда када су околности сасвим супротне.

У ПОТРАЗИ ЗА ИСТИНОМ

Сократ нам није оставио ништа написано, али из текстова његових ученика и филозофа који су
вековима проучавали његову мисао, закључујемо да су и његови пријатељи и непријатељи били њиме
импресионирани: најружнији од свих Атињана, а с најлепшом душом. Начин живота, деловање,
одлуке, природност с којом је пролазио и кроз тешке кризе, иронија и самоиранија коју је користио у
разговорима те уживање и у ситним стварима су лекције које би нам олакшале живот када бисмо их
проучили и научили. https://www.youtube.com/watch?
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Крај и почетак
После сваког рата
неко мора да поспреми.
Какав такав ред
неће се успоставити сам.
Неко мора одгурнути
рушевине на ивице пута,
да би могла проћи
возила пуна лешева.
Неко мора утонути
у жабокречину и пепео,
федере канабеа,
крхотине стакла
и крваве крпе.

Неко мора довући греду
за подупирање зида,
неко застаклити прозор
и поставити врата на шарке.
То није фотогенично
и захтева године и године.
Све камере већ су отишле
на друга ратишта.
Мостове и станице
треба обновити.
Рукави ће бити у дроњцима
од засукивања.
Неко с метлом у руци
још се сећа како је било.
Неко слуша климајући
неоткинутом главом.
Али у њиховој близини већ ће
почети да се врзмају неки
којима ће то бити досадно.
Неко ће још временом
испод жбуна ископати
аргументе нагрижене рђом
и пренети на гомилу отпадака.
Они што су знали
о чему се овде радило,
морају уступити место онима
што знају мало.
И мање од мало.
Односно, исто што и ништа.
У трави, која је надрасла
узроке и последице,
неко мора лежати
с класом у зубима
и зевати у облаке.
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Србија обележава Дан

сећања на жртве у
Другом светском рату и 78 година од

масовног стрељања цивила, међу њима и ђака и
професора, у крагујевачким Шумарицама. Да се не
бисмо изложили ризику да нам се несрећна и крвава
прошлост понови, Мирјана Живуловић, професор
историје и Весна Перић, професор грађанског
васпитања, одржале су "Велики школски час" у I2
(III степен) и II1 (IVстепен) и са својим ученицима
разговарале о рату, жртвама, праштању али и о
дужности потомака да не забораве тамне слике из
прошлости јер лековита је и ослобађајућа истина.
Вислава Шимборска, добитница Нобелове награде за
књижевност, у песми "Крај и почетак" каже:
"Они што су знали
о чему се овде радило
морају уступити место онима што знају мало.
И мање од мало.
Односно, исто што и ништа."

Ако знамо мало, и мање од мало, време
је да научимо како нам се прошлост не
би поновила. https://www.youtube.com/watch?

РЕЧ ПО РЕЧ И ЕТО ТИ ПРЕВОД

Међународни дан писмености обележава се 8. септембра у целом свету.
Писменост је темељно људско право које омогућује и олакшава остваривање
других људских права. Она је предуслов за учење и ширење знања, вештина,
ставова и вредности у друштву. https://www.youtube.com/watch?
Ове године, прилику да
се окушају као
преводиоци добили су
ученици II1Техничке
школе Неготин. У
савладавању клизавог
терена превођења
помогла им је професор
енглеског језика
Јадранка Манојловић.
Циљ су прешли са
неоштећеним
реченицама и поруком.
Ако не верујете,
погледајте филм на
који је превод трајно
залепила професор
грађанског васпитања
Весна Перић.

https://www.youtube.com/watch?

Тимски рад не побеђује увек, али
сигурно доноси резултате
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Тихо! Жртве причају...
"Српска слава из I светског рата остала
је забележена, али су и српске жртве
биле огромне. Велику победу у Првом
светском рату Србија је несразмерно
скупо платила: током рата изгубила је,
процењује се, између 1.100.000 и
1.300.000 становника, што је чинило
готово трећину укупног становништва
или чак око 60% мушке популације. Да
би се боље разумео подвиг ове војске
мале по броју, али велике по јунаштву,
можда је најбоље погледати оно шта су
други, савременици, о њој рекли:

„Када се буде
писала историја
овог рата, њен
најславнији одељак
носиће назив
СРБИЈА.“
Ниједна друга земља
учесница Великог
рата није тако скупо
платила своју
слободу као Србија.
Остала је истина
окађена тамјаном,
заливена капима
крви и суза,
очишћена вером у
исправност жртве за
прави циљ пред
собом. Истина о
народу за који је
током историје
погибија најчешће
била питање живота,
а смрт – одраз вере у
живот."
Из књиге „Српска
војска у великом рату
1914 - 1018“ Душана
Бапца.Издање Медија
центра „Одбрана“
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Чешки књижевник Ервин Киш, каплар 11. пука 9.
Аустроугарске дивизије и учесник Колубарске битке: „Тек у
Србији 1914. године схватио сам да је слобода малих
народа јача сила од насиља великих и моћних“, пише он.
„Тек сам овде схватио Шатобријана да неумитна сила –
воља савлађује све, а да је слабост силе у томе што верује
само у силу.“
Јапански професор медицинског факултета у Токију, за
време Првог светског рата шеф мисије јапанског Црвеног
крста у Паризу, рекао је у свом говору: „До овога рата ми
Јапанци уживали смо глас војника са најјачим ратничким
духом. Овога пута морамо признати да нам је српски
војник то првенство одузео. Не замерите, господо Срби,
што смо на то мало и љубоморни.“

Норвешки пуковник Карстен Ангел 1915: „Дошли смо са
мало поштовања за српске војнике, а враћамо се пуни
дивљења. Видели смо народ миран, самопоуздан,
родољубив. Нашли смо најбоље војнике на свету, храбре,
послушне, трезвене, издржљиве, вољне да жртвују живот
за земљу и националну идеју.“
Француски маршал Франше д’ Епере такође не крије
одушевљење квалитетима српских војника, због чега се
готово песнички пита: „Ко су ти јунаци који могу да се
подиче да су заслужили једно од највећих одликовања на
свету? То су сељаци, скоро сви, то су Срби тврди на муци,
трезвени, скромни, несаломиви, то су људи слободни,
горди на своју расу и господари својих њива.“

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ - УНИВЕРЗАЛНИ ГЕНИЈЕ
"Када дотакнете воду у реци, оно што сте дотакли је задње од
онога што је прошло и прво од онога што ће доћи. Тако је и са
садашњости." Леонардо да Винчи
Народна библиотека
"Доситеј Новаковић"
Неготин је у сарадњи са
фондацијом ДАНА, уз
подршку Природњачкокултурног центра Лега
Навале из Рима и
Италијанског института
за културу Београд
организовала изложбу
"Леонардо 500 - Геније,
природа, вода и море".
Изложбу поводом
обележавања 500 година
од смрти Леонарда да
Винчија посетили су
ученици II1, II2, II3 и III1
са својим професорима
Весном Перић, Јадранком
Манојловић, Маријаном
Динуловић и Гораном
Патрујкићем и, кроз
приказану ретроспективу
живота и дела тог
универзалног генија,
дотакли прошлост,
садашњост и будућност
уметности.
Филм о Леонарду да
Винчију можете погледати
на линку
https://www.youtube.com/watch…
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"Када угледам дете, оно буди
у мени две емоције, нежност
због онога што јесте и
поштовање због онога што
ће можда постати.”
Луј Пастер
18. 04. 2019. ученици IV1 разреда
ОШ "Бранко Радичевић" су, са
својом учитељицом Виолетом
Лазић, били у посети Техничкој
школи и присуствовали часу који
су специјално за њих припремили
професор Саша Тасић и његови
асистенти Милан Алавук, доктор,
и Андрија Кукић, познат као
Кукић Роботић. Разговарали су о
необновљивим и обновљивим
изворима енергије, пажљиво
пратили предавање професора и
огледе асистената и доносили
закључке. Можемо вам рећи да су
показали завидно знање, али и
амбицију и ентузијазам да то
своје знање прошире. Рекли су
нам, на крају дружења, да им је
било лепо код нас па смо хтели да
поделимо са вама делић
атмосфере.
https://www.youtube.com/watch?
v=rnPnBjwAc2A&list=UUOPC5UjE_G
cde0m1gz3Rcrg&index=15
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Е, О В О Ј Е М О Ј А В А Р О Ш

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

Марија Станковић и Валентина Динић, ученице III1 Техничке школе Неготин су, уз
подршку школског библиотекара Весне Перић, представиле свој родни град и завичај
на конкурсу "Култура на дар". У јакој јуниорској конкуренцији, с правом кажемо јакој
јер је било пријављено 24 рада, заузеле су 10. место. Поносни смо на њих, њихову
креативност и жељу да и другима представе лепоте свога краја. Честитке!
Остале пријављене радове, као и првонаграђени "Моноксили" Рума, можете погледати на
линку

Наша истакнута књижевница Исидора Секулић о завичају каже:
„Где је људима завичај? Тамо где други људи око њих разумеју до краја и до дна
шта они кажу, до последњег спољног и унутрашњег трепета језичког разумеју
шта је онима драго и шта их боли. Заузме ли нашу њиву и село народ другога
језика, завичају нашем је крај; они који се до дна и до краја разумеју родним
језиком, кад јад додија, селе. Куда селе? Тамо, где тамошњи људи до дна и до
краја разумеју шта кажу досељеници... Оставили су исељеници села и њиве, куће
и гробља, али у горко стиснутим устима носе свој језик, и где се проспе реч која
се до дна и до краја разуме, тамо ће бити завичај и живот."
https://www.youtube.com/watch?v=f5578nGEtcc&list=UUOPC5UjE_Gcde0m1gz3Rcrg&index=13
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"ВРЕМЕНА ИМА ДОВОЉНО ЗА СВЕ ОНЕ КОЈИ ЋЕ ГА ДОБРО
ИСКОРИСТИТИ!" ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Друштво за академски развој организовало је свечану доделу награда кампање
Култура на ДАР 6 у суботу 8. јуна са почетком у 13:00 часова у Задужбини Илије
Коларца, у Београду.
На свечаној додели награда имали смо прилике да видимо најбоље радове учесника
конкурса који су издвојили време и уложили труд у очување и промоцију културне
баштине свога краја и Србије. Ученице наше школе Марија Станковић и Валентина
Динић су се, са својим ментором Весном Перић, одазвале позиву Друштва и уживале
у дружењу са "витезовима" културе и шетњи по Београду. Делић атмосфере
забележиле смо камером.https://www.youtube.com/watch?

ТАЈНА УСПЕХА ЈЕ САМО У ТОМЕ ДА СЕ ПОКРЕНЕШ
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КОНКУРС ЕД - МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
Делегација Европске уније у Републици Србији је у децембру 2018. године
расписала наградни конкурс за креативне и иновативне радове ученика средњих
школа. Конкурс је у склопу деветог издања публикације „Европски дневник
2018/2019“ која има за циљ да приближи и детаљније упозна средњошколце о
Европској унији, како функционишу њене институције, процес придруживања
Србије, могућностима које пружа ЕУ младима и друге актуелне теме које се тичу
заштите човекове околине, друштво у којем живе, права младих и друго.
На конкурс је пристигло 373 рада, међу којима је и рад ученика наше школе:
 Марије Станковић III1
 Валентине Динић III1
 Петра Недељковића III1 чији је ментор била Весна Перић, професор грађанског
васпитања.
Пријављене радове је оцењивао стручни жири у саставу:
 Ђорђе Влајић, новинар;
 Ана Головић, сликарка;
 Емил
Ваш, фотограф
и
БОГОВИ
ОДРЕДИШЕ
ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.
 Блаженка Бјелић, уредница РТС.
Укупно је награђено 12 радова уХЕСИОД
четири категорије. На нашу жалост, наш рад
је заузео 4. место и за длаку нам је измакла награда - путовање у Хрватску, Словенију
и Љубљану. Делегација ЕУ је била љубазна да нам проследи коментар жирија о
нашем раду.
„Креативно осмишљен и реализован рад, са одличном графиком и анимацијом.
Широка општа култура, успешно укомпоноване Платонове теорије са
инсертима из антологијских филмова који су у функцији приказивања погубног
дејства (нарочито) данашње телевизије."
https://www.youtube.com/watch?
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КАД ПАНКЕРИ СВИРАЈУ РОК
Да би се рок разумео, потребно
је да се осети, да пробуди
емоцију и да пренесе поруку.
Његова лепота је у томе што
оставља довољно слободе да га
свако разуме на свој начин. А
кад се разуме, онда се заволи,
постане унутрашњи глас који
препознају они који га такође
имају у себи и онда прерасте у
љубав за цео живот. И брише
границе, чак и оне старосне,
између генерација. Управо ту
поруку су нам синоћ, у
Тодорчетовом конаку, на
акустичној рок вечери који су
организовали Музеј Крајине и
Техничка школа Неготин,
пренели Самир, Алекса, Никола
и Филип, бивши ученици
неготинских средњих школа.
Свирали су за себе, своје
другове, маме и тате,
професоре. Свирали су тако од
срца да су нам доказали да рок
није изгубио значај и да о њему
не можемо причати у прошлом
времену. Заборавите на "Био
једном један рок"!
Надамо се да ће се наше
дружење наставити и у
наредном периоду. У нашем
граду има оних које воле панк,
или њих, свеједно.
https://www.youtube.com/watch?
v=QLse_NIPVsg&list=UUOPC5UjE_
Gcde0m1gz3Rcrg&index=18
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Г Л Е! К О Т О П Е В А?

М

ного је цитата који говоре
о музици. "Где речи не
вреде, музика проговара"
је мисао коју је изрекао Ханс
Кристијан Андерсен, дански писац
бајки које смо сви читали као деца.
Да се увере да ли је пишчева мисао
истинита, на концерт Дечијег хора
из Русије пошли су, са својим
професорима, ученици II1; II2; III1 и
IV1 и након, по мишљењу многих,
прекратког концерта закључили да
БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.
не морамо знати страни језик и о
чему песма говори да осетимо шта
ХЕСИОД
су нам деца из Русије желела
поручити. Пријатељство,
ентузијазам, труд, рад, лепота
различитости, заједнички језик
уметности и пријатељство између
два народа само су неке од порука
које смо кроз песму чули.
https://www.youtube.com/watch?v=m4lof83qISQ
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7 РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ МУЗИКА НАЈЛЕПША
Музика је све оно што је супротно тишини. Испуњава и обогаћује наше животе у
свим аспектима: омогућава нам да искусимо невероватне тренутке среће, а
поседује и моћ да нас дирне до суза.

Језиком који говори, музика пролази кроз зидове и превазилази све
границе

Музика је језик који сви разумеју. Она је елемент који повезује све људе на планети без
обзира на њихово порекло и не могу је зауставити границе, нити предрасуде. Чак се чини да је
стварање музике један од основних људских инстиката. На крају крајева, на музику ћете наићи
било где – од тропских шума до највећих градова на свету, од Гренланда до Јамајке, чак и у
Недођији. Музика превазилази све границе, унутрашње и спољашње, видљиве и невидљиве.

Музика има почетак, али нема крај

Музика је бескрајна по својој природи. Ма колико да је неко виртуоз, увек постоји неки
нови музички простор за откривање. Једноставно, креативне могућности музике су бескрајне –
заувек!

Музика повезује људе

Није ли невероватно колико се људи окупи на једном великом концерту? Иако су сви
они јединствени индивидуалци, истовремено деле исту љубав према одређеној музици и доброј
забави. Исто важи за много мање групе људи, окупљене око камперске ватре и једне акустичне
гитаре. Да ни не помињемо солидарност међу члановима неког бенда или фантастичан тимски
рад унутар неког оркестра. Могло би се рећи да музика има дејство позитивног „друштвеног
лепка“ или „друштвене жваке“.

Фактор забаве, вечито присутан

Једна интересантна ствар када се отиснете на музичко путовање: прво научите кораке и
обезбедите неопходан алат, спретност и мишиће. Онда учите све више и више, и постајете све
бољи. Ако останете упорни, ваше вештине коначно процветају. Али чак и за највеће виртуозе
увек постоји још нешто што би се могло научити, савладати. Креативност нема краја.

Музика је медиј који преводи и изражава и неизречена осећања

Са музичким инструментом у рукама можете да изразите осећања на начин који ни са
чим другим не може да се упореди. Када гитариста дозволи својој гитари за „заплаче“ током
свирања блуза, тада заправо пушта своја властита осећања да изађу из њега, без намере да их
икада претвори у речи. Када саксофониста започне соло деоницу, тада он свира директно из
своје душе. Речи су потпуно непотребне.

Музика је добра за Вашу главу

Одавно је већ научно доказано да стварање музике има позитиван утицај на мозак и
читав нервни систем. Док неко свира на неком инструменту, различити делови мозга бивају
подстакнути, па се стварају нове неуронске везе и мреже. Наиме, тада је потребно мислити брже
него што инструмент свира; обично неколико милисекунди брже. И, на неки начин, ово је
могуће извести!

Стварање музике доноси свом креатору сву слободу овог света

Шта свирате, када, где и зашто је у потпуности у Вашим рукама. Наравно да се у бенду
или оркестру морате подредити укупном резултату, што је такође лепо само по себи. Али увек
вам остаје могућност да кренете властитим путем, да откривате нове правце. А ако
импровизујете, ограничења не постоје. Ако Вам се допада hard 'n' heavy, сањиво или
меланхолично, онда свирајте управо то. Не постоји нота која ће Вас лупнути по рамену и рећи
Вам: „Хеј, не може тако!“
Текст преузет са сајта avlprojekt
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„Какав је ово позив? (А позив јесте, јер како би иначе могао испунити цео живот
једног човека и донети му толика задовољства и толика страдања?) Каква је ово
неодољива и незајежљива тежња да се из мрака непостојања или из тамнице коју
представља ова повезаност свега са свиме у животу, да се из тога ништавила или из тих
окова отима комадић по комадић живота и сна људског и да се уобличује и утврђује
„заувек“, кртом кредом на пролазној хартији?
По проклетој муци и неупоредивој дражи овога посла ми осећамо јасно да од
БОГОВИ
ОДРЕДИШЕ
СЕтамног
ПРЕсвета
УСПЕХА
неког нешто
отимамо,
узимајући од ДА
једног
за другиЧОВЕК
неки којиОЗНОЈИ.
нам је
непознат, преносећи из ничега у нешто што не знамо шта је. Зато је уметник „изван
закона“, одметник у вишем смислу речи, ХЕСИОД
осуђен да натчовечанским и безизгледним
напорима допуњује неки виши невидљиви ред, реметећи овај нижи, видљив, у ком би
требало да живи целином свога бића.
Ми стварамо облике, као некад друга природа, заустављамо младост, задржавамо
поглед који се у „природи“ већ неколико минута доцније мења или гаси, хватамо и
издвајамо муњевите покрете које никад нико не би видео и остављамо их, са свим
њиховим тајанственим значењем, очима будућих нараштаја. И не само то. Ми сваки тај
покрет и сваки поглед појачавамо једва приметно за једну линију или једну нијансу у
боји. То није ни претерано ни лажно и не мења, у основи, приказани феномен, него живи
уз њега као неки неприметан али сталан печат и доказ да је овај предмет по други пут
створен за један трајнији и значајнији живот, и да се то чудо десило у нама, лично.
– Видите, уметник, то је „сумњиво лице“, маскиран човек у сумраку, путник са
лажним пасошем. Лице под маском је дивно, његов ранг је много виши него што у
пасошу пише, али шта то мари? Људи не воле ту неизвесност ни ту закукуљеност, и зато
га зову сумњивим и дволичним. А сумња, кад се једном роди, не познаје граница. Све и
кад би уметник могао некако да објави свету своју праву личност и своје позвање, ко би
му веровао да је то његова последња реч? И кад би показао свој прави пасош, ко би
веровао да нема у џепу сакривен неки трећи? И кад би скинуо маску у жељи да се
искрено насмеје и право погледа, било би још увек људи који би га молили да буде
потпуно искрен и поверљив и да збаци и ту последњу маску која толико личи на људско
биће. Уметникова судбина је да у животу пада из једне неискрености у другу и да везује
противречност за противречност. И они мирни и срећни код којих се то најмање види и
осећа, и они се у себи стално колебају и састављају без престанка два краја која се никад
саставити не дају.“
Одломак из есеја "Разговор са Гојом" Иве Андрића
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"СЛАТИ СВЕТЛОСТ У ДУБИНЕ ЉУДСКОГ СРЦА –

ТО ЈЕ ПОЗИВ УМЕТНИКА."
И ове године су ученици II2; III1 и IV1
са својим професорима обишли
изложбе слика "Отисак времена"
Графичке збирке модерне галерије
Суботица и "Ехо музике" са Колоније
Мокрањчеви дани 2019, застали на
тренутак испред сваке и покушали да
уоче светлост коју у дубине људског
срца уметници упале.

Одломак из есеја "Разговор са Гојом"
Иве Андрића
„У мојој кући је живела, поред своје
мајке, мала Росарито. Једнога дана,
кад јој је било пет година, слушао сам
разговор између ње и једног дечака
који је био тек пошао у школу и
хвалио се пред девојчицом својим
знањем.
– А знаш ли ти ко је створио људе? питао је дечак.
– Људе? Знам. Чика Франциско одговорила је девојчица и показивала
на портрете размештене по мом
атељеу.

Дечак који је желео да се хвали, као да
је одједном заборавио свој катихизис,
замуцкивао је.
– Бог... Бог је створио.
Али поглед није скидао са слика око
себе, а девојчица је, показујући му
један по један људски лик,
победносно изговарала код свакога.
–Чика Франциско... Чика Франциско.“
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ШКОЛА ЈЕ, КАЖУ, ОЗБИЉНА СТВАР

БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.
ХЕСИОД

29. маја 2019. године, у ОШ “Бранко Радичевић”, одржана је промоција средњих
школа. Нашу школу представили су:
– Љиљана Ђаковић, педагог Техничке школе Неготин
– Драган Филиповић, професор машинске групе предмета
– Горан Патрујкић, професор електро групе предмета
– Александар Талић, професор електро групе предмета

Родитељи, вас и вашу децу, будуће средњошколце, чека важна одлука!
Мали матуранти, школа је, кажу, озбиљна ствар. Пред вама је ново
поглавље. Закорачите храбро!
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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.

ПРОЈЕКАТ: УЛАЖЕМО У БУДУЋНОСТ

Нашу школу су, 21. маја 2019. године, посетили мали матуранти ОШ "Вера
Радосављевић". Надамо се да смо се показали као добри домаћини и
представили ученике, себе и институцију у правом светлу и на најбољи
могући начин.

Родитељи, вас и вашу децу, будуће средњошколце, чека важна одлука!
Погледајте видео материјал! У њему ћете, можда, наћи одговоре на питања о
будућности коју треба да размрсите.

З БО Г Ч ЕГА Ј Е T Е Х Н ИЧ К А ШКОЛ А Д О БА Р И З Б О Р ?

Клик на линк
 ЗАНИМЉИВА НАСТАВА


АТРАКТИВНА ЗАНИМАЊА КОЈА ПРУЖАЈУ МНОШТВО
МОГУЋНОСТИ
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КВАЛИТЕТНА ПРАКТИЧНА НАСТАВА



Е-УЧИОНИЦА



СПОРТСКЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ



МОГУЋНОСТ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА



ОДЛИЧНА САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

СТАРОСТ НИЈЕ БОЛЕСТ, ВЕЋ ПРОСТОР МОГУЋЕ СЛОБОДЕ
15. јун се обележава као Међународни дан борбе против насиља
над старијим особама. Злостављање старијих особа је глобални
социјални проблем који погађа
милионе старијих у свету, али
се о њему мало зна јер је,
обично, мање видљиво и теже
га је препознати. Одломком из
књиге "Тајни дневник
Хендрика Хруна", желимо да
скренемо пажњу да старост
није болест, већ улога која се
игра достојанствено. Не треба
БОГОВИ
ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.
је победити
већОДРЕДИШЕ
уживати у њој.
ХЕСИОД
„Ја, Хендрикус Херардус Хрун, (јесам)
један цивилизован и уљудан тип, човек
учтив и спреман да увек прискочи у помоћ. И то не зато што стварно имам
те особине, него зато што немам петљу да поступим друкчије. Ретко кажем
оно што стварно мислим. Обично идем линијом мањег отпора. То је моја
специјалност – жеља да се свима допаднем. Моји родитељи су то предвидели
назвавши ме Хендрик, име за слабића. То ће ме, ако се настави, довести до
депресије. И зато сам одлучио да свету пружим слику правог Хендрика Хруна.
И због тога ћу у овом дневнику писати само оно што стварно мислим. Нека
свет види ко сам био и шта сам стварно мислио о њему, шта је мислио и
осећао током једне године житељ старачког дома из Северног Аместердама.”
„Урнебесни роман за кратко време је постао бестселер у Холандији, освојивши како
читаоце, тако и критичаре. Главни јунак, Хендрик Хрун, осамдесеттрогодишњи декица,
пише тајни дневник, тј. извештај о години коју је провео у старачком дому откривајући
своје успоне и падове, као и догађаје анархистичког „Клуба старих, али још увек
живих”. А када добију нову чланицу, Хендрик почиње да полира ципеле, пере зубе,
чешља оно што му је остало од косе и покушава да направи нешто од онога што му је
остало од живота – са комичним, нежним и разорним последицама.
Иако сте до сада вероватно помислили да је ова књига прилично депресивна, уверавам
вас да није. „Тајни дневник Хендрика Хруна” говори о сегментима старости који су у
савременом друштву готово табу, о свему ономе што старост са собом носи – губитак
независности, достојанства, блиских људи. Али и поред тога, ово је првенствено прича
о животу, о пријатељству и љубави, са дирљиво оптимистичним завршетком који
најављује нове авантуре. Прича након које ћете можда другачије посматрати старије од
себе – на пример као старе, наравно, али још увек живе.“
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САМО
ЈЕДАН
ДЕО СВЕМИРА
МОЖЕМО
ПРОМЕНИТИ,
"Сами,
своји,
избеглице
из бесмисла"
А ТО СМО МИ САМИ

Међународни дан избеглица обележава се 20. јуна. Посвећено свим изгнаним из
својих домова од чијих врата још увек носе кључеве у џеповима, свим
избеглим из градова у којима су расли, играли се, учили слова и бројеве,
заљубљивали се и патили, посвећено свим прогнаним који још у сновима
ходају улицама свога града и надају се да ће се вратити тамо одакле су пошли.

из корена и изменити наш поглед на свет. Свако од нас је јединка која учествује у
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И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ

Књига је одувек заузимала важно место у наставном процесу. Сваке године,
последњег понедељка у октобру, обележава се Међународни дан школских
библиотекара. Гласников Клуб читалаца позвао је заљубљенике у читање да одговоре
чему их је књига научила. На недовршену реченицу "Књига ме је научила..." било је
много интересантних одговора. Прочитајте их у видео клипу који смо направили
поводом Дана школских библиотека. Ако имате и само шта да кажете, простор за
коментаре вам је на располагању. Само храбро! :)

"Чак и пре настанка књига са повезом, постојале су библиотеке. У њима су се чувале
глинене плочице и ролне папируса са разним списима. Према ономе што је савремени
човек кроз студиозна истраживања успео да сазна, прве библиотеке настале су на
територијама Вавилонског царства и древног Египта. То су били јединствени
храмови знања, који су, осим за чување исписаних плочица од глине и свитака од
папируса, представљали својеврсне центре културе, образовања и учења.
О значају писане речи и библиотека у античком свету, најбоље сведочи један спис
старогрчког историчара Диодора Сицилијанца који описује библиотеку у грчком
граду Теби. Изнад врата библиотеке стајао је натпис „Место за исцељење душе“.
Библиотеке античког доба нестале су под несрећним околностима, услед природних
катастрофа и честих пожара изазваних углавном људском непажњом. Међутим,
многе су и намерно рушене у ратовима да би се уништило културно благо и наслеђе
народа чија је територија нападнута.
Данас у свету постоји више стотина хиљада библиотека, јавних, кућних,
универзитетских, школских, црквених, националних, специјализованих итд. А њихов
тачан број немогуће је одредити..."
Наставак текста можете прочитати на линку https://www.etrafika.net/
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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

ДАЈТЕ КРВ, СПАСИТЕ ЖИВОТ

Да КРВ ЖИВОТ
ЗНАЧИ знају сви, али
добровољни даваоци
крви спремни су и да са
речи пређу на дело.
У Техничкој школи
увек има ученика и
професора који се
одазову акцији
добровољног давања
крви у организацији
ЦК Неготин и Завода
за трансфузију крви из
Ниша. Део њихове
крви стигне до оних
којима је неопходна не
само у неготинској
боници већ и на
клиникама широм
Србије.

Хумано је спасити
живот!
29

БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.
ХЕСИОД
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И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
Да виде, ту где јесу, „све што се са земље може видети од 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“, ученицима помажу професори. Кад једном
сагледају сву ту мудрост, да је преточе у речи, ко је позванији од професора
српског језика и књижевности?

Демони прошлости
На ту саму реч ''Демон'', стари људи пљуцкају како би отерали зло или
заштитили од урока оне које воле. Нека деца се уплаше и сакрију у ормар,
прекрију се ћебетом преко главе или иду у загрљај својим родитељима.

Када ја чујем ту реч, помислим на демоне наше прошлости, демоне који живе
у нашој глави, неке лоше особине, мисли и нека наша зла дела. Сви ми имамо
једног или више њих. Сви ми имамо ране и ожиљке који нас на њих
подсећају. Они могу бити видљиви или дубоко скривени у нама. Видљиви су
они који су на нашем телу, свима видљиви, чак и нама самима. Они који су
дубоко скривени у нама су на нас оставили неки вид трауме, за нас постају
''ноћна мора'' и, када нам случајно прођу кроз главу, покушавамо да их негде
дубоко закопамо. Ти ''Демони'' се хране нашим страхом, туђим страховима,
лошим успоменама и осећањима. Тако нас трују изнутра и извлаче оно
најгоре из нас. Чине нас љубоморним, завидним, насилним... Поред тога што
уништавају нас, лоше делују и на људе око нас. На нашу породицу, пријатеље.
Колико год нам било тешко у животу, не смемо им допустити да изађу на
површину. Будимо упорни, упорнији од ''Демона прошлости'' који нас
опседају. Треба им се одупрети, не дозволити да нас трују, свим средствима
борити се против њих како бисмо их постепено уклонили из наших живота.
Јер они су као ватра. Опасни и страшни.
Док год се ми будемо плашили, они ће нас прогањати. А ми, као што вода
гаси ватру, треба да их угушимо. Од њих ће остати само пепео који ће нас
увек подсећати да смо успели да победимо наше страхове. И тиме ћемо
поново доказати да људи, негде дубоко у себи, могу бити барем мало бољи.

Мерсида Авдија, ученица I1
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И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ

ЏОКЕР
Џокер је прича о Артуру Флеку (глуми га Хоакин Феникс), професионалном кловну
који је подвргнут терапији лековима због психолошких проблема (пати од напада
неконтролисаног смеха услед неуролошког поремећаја).
Радња се дешава у Готаму, граду који је у потпуном колапсу. Смеће је на све стране,
посао је немогуће наћи, а друштво је подељено на потлачене и оне који њиме владају.
У ваздуху се осећа да једна страна може опстати само ако уништи другу.
Непрестано суочен са неправедно урученим отказима, једини предах за Артура и
његову
мајку Пени
Флек је забавна
која се емитује
у касним
ноћним
БОГОВИ
ОДРЕДИШЕ
ДАТВ
СЕемисија
ПРЕ УСПЕХА
ЧОВЕК
ОЗНОЈИ.
сатима а води је Мареј Франклин (глуми га Роберт де Ниро), узор због којег Артур
жели да постане стендап комичар.

ХЕСИОД

У плановима и жељама нема подршку чак ни мајке која му каже:
- Хепи, како можеш да будеш стендап комичар кад ниси чак ни смешан?
Његов животни суноврат се наставља укидањем здравственог осигурања и права на
психотерапију. Кап у препуној чаши је сазнање да га је мајка читавог живота лагала
о пореклу.

Преображај у Џокера од “тужног кловна” до серијског убице је из сцене у сцену све
видљивији.
Бројна су питања која гледаоцима постављају сценариста и режисер: да ли је боља
неправедна држава са законима него хаос без закона, постоји ли у хаосу и безакоњу
икаква сигурност, да ли је лицемерно навијати за антихероја који се свети за
неправде учињене свима, да ли има оправдања освета према људима који чине
неправду и зло, да ли је Џокерова маска само право лице свих нас, свих наших
неостварених револуција...
Изврсна интерпретација главног лика Артура/Џокера, добра фотографија, добро
изведене споредне улоге, предивна музика, дубока осећања која изазива сама прича
су разлог да се не пропусти гледање филма.

Моје лично мишљење о овом филму је да је невероватно урађен и да приказује како
човек, стицајем околности, ударцима судбине и у неуређеном систему, склизне у
лудило.ковиПетар Новаческовић ученик III1

Петар Новаческовић III1
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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
ПетарСвет
Новаческовић
1
иде својим током и ми ту не можемо ништа променити.
би био много III
лепше
место када би свако од нас бар једном дневно искрено некоме пожелео здравље,
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

Лазар

Јовановић Бојана II1

Петар Новаческовић III1
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КАРИКАТУРА - ЦРТЕЖ КОЈИ ГОВОРИ
ВИШЕ ОД 1000 РЕЧИ
Карикатура је ствар тренутне инспирације, мала магија, искра духа и
тренутак славе.
У својој оригиналној форми она представља претерани приказ особе, појаве или
предмета. Гледајући карикатуре, посматрач поставља себи питање како је
уметник успео да уочи да баш тај одређени део лица или тела треба да нагласи?
Одговор је једноставан: све што одступа од просечног, то карикатуристи додатно
нагласе, “претерају” и као производ добију карикатуру.

Милана Н. Николића, ученика IV1 разреда Техничке школе, имали сте
прилике
да упознате
као доброг
музичара
и чувара
традиције
свога
народа, али,
БОГОВИ
ОДРЕДИШЕ
ДА
СЕ ПРЕ
УСПЕХА
ЧОВЕК
ОЗНОЈИ.
да је даровит и за карикатуру, било је откриће и за његове професоре. Једном
препознат таленат треба и другимаХЕСИОД
представити како би у њему уживали.

Силвија Илић I1

Марија Милошевић I1
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из корена и изменити наш поглед на свет. Свако од нас је јединка која учествује

САМО
ЈЕДАН
ДЕО
ПРОМЕНИТИ,
Насмејати
се
нечијој
особености
небаш
значи
увредити
ту
у стварању овог
света.
Чинимо
даСВЕМИРА
он постојиМОЖЕМО
и буде
овакав.
Улепшавањем
сопственог живота утичемо и на сређивање околине. Не можемо променити оно
особу!
Зато,
бирајте
речи,
што је било
нити можемо
рећиА
даТО
лиСМО
ћелиније...
се нешто
догодити. Живот једноставно
МИ САМИ
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

Петар Новаческовић II1
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СПОРТСКИ КУТАК
У оквиру активности предвиђених поводом Дана школе, 23. априла
организован је шаховски турнир. Угостили смо екипе из Пољопривредне школе
"Рајко Боснић" Буково и Гимназије. Сви љубитељи игре мудрости и стратегије
показали су завидно умеће, ипак, турнир је морао добити свога победника. Ове
године то је била екипа Неготинске гимназије. Ученици Техничке школе су
заузели друго, а гости из Букова треће место. Свим учесницима Шаховског
турнира честитке.

Јован Симоновић II1

БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.
ХЕСИОД

Силвија Илић I1

Марија Милошевић I1
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СПОРТСКИ КУТАК

Јован Симоновић II1

Силвија Илић I1
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Миомира Радосављевића Пикија 9

019/544-185
tehnickanegotin@gmail.com
www.tehnicka-negotin.com
27. НОВЕМБАР 2019.
НЕГОТИН

ТЕХНОПИС

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН

БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.
ХЕСИОД
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