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Техничка школа Неготин 

 

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. 

Овај Дан школе, нажалост, дочекујемо и прослављамо у 
измењеним околностима. Суочени са опасношћу која 
прети од коронавируса, приморани смо да наставу и 
дружење из реалног  пребацимо у виртуелни простор. 
Савладати учење на даљину неће бити лак посао ни за вас 
ни за ваше професоре, али то ће бити добар тест за све нас 
да покажемо упорност, истрајност, добру вољу и, надамо 
се, до сада, савладану комуникацију како бисмо тежак 
период који је пред нама издржали, проблеме савладали 
док се живот не врати у нормалу. Озбиљност и 
одговорност професора, родитеља и ученика је на важном 
испиту. Битно је да победимо страх, покажемо 
солидарност мислећи једни на друге, сачувамо здравље, 
останемо ментално јаки. Биће све добро. 

У С П Е Ћ Е М О! 

РЕДАКЦИЈА: 

Главни и одговорни уредник   

 Весна Перић 

 

Редакција 

 Актив српског и 

страних језика 

 

Техничка обрада и помоћ 

 Александар Талић 

 

Насловна страна 

    Петар Новаческовић 

ученик III1 

Реч директора 

Поштовани ученици 

и родитељи, 

Школа је, кажу, озбиљна 
ствар. Припрема нас за живот 
како бисмо, кроз рад, учење, 
праксу и искуство изградили 
људске и професионалне 
квалитете и скројили 
будућност по својој мери. 
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ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊУ 

Драги ученици и родитељи, 

 
             Сви смо се изненада нашли у једној новој и неочекиваној ситуацији на коју се сада 
МОРАМО прилагодити. Пред свима нама су нови изазови, и само договором, узајамном 
сарадњом и поштовањем прописаних правила овај тежак период можемо превазићи на најбољи 
могући начин. Као што знате, комуникација између наставника и ученика одвија се путем 
мејлова, Вибера и Гугл учионица. У складу са специфичностима организовања онлајн  наставе у 
време пандемије вирусом и узимајући у обзир праћење понашања ученика, сматрамо да смо у 
обавези да вас са тим упознамо и и упозоримо на могуће непримерено понашање ученика на 
платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, понашање којим се неко вређа 
или омаловажава, непримерени коментари и др.). 
             Да бисмо то спречили, потребно је да пратите рад ваше деце на платформама за учење и 
обратите пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења. Уколико 
наставници примете непримерено понашање ученика, о томе ће обавестити одељенског 
старешину, а одељенски старешина је дужан да вас о томе обавести.  
             Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и 
поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу 
потребно је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести 
надлежну Школску управу. 
 Сваки вид непримереног понашања ће бити забележен и утицати на  оцену из владања на крају 
школске године. 
  Само уз максимално разумевање, сарадњу и међусобну толеранцију, верујемо да ћемо нове 
изазове успешно савладати.  
  Имајте на уму да правила лепог понашања и комуникације која важе у учионици и школи, 
важе и у виртуелној учионици... 
Будите одговорни према себи и другима, остајте здрави! 

 

 

РЕЧ ПЕДАГОГА 
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Р Е Ч   П Е Д А Г О Г А 



Школа у доба короне

 Прво се појавио у Кини. Тешили смо се да је егзотични вирус тамо негде далеко. Да 
хара на другом крају света. А онда је тамо далеко постало овде близу. Вирио је иза 
ћошка, меркао, чинио корак напред па два назад док није схватио да му пасош за 
прелазак границе није потребан јер рампа, која ће га зауставити, не постоји. Променио 
нам је навике, одузео изборе, ускратио дружења, изврнуо живот наглавачке. И оно 
што нам је, до скора, било незамисливо, претворило у свакодневицу. Школа и 
наставници су нам ушли у кућу, право у дневну собу. 
 

 Упс, шта ћемо сад? 

 
1. Недеља 

 
Професори у паници. За компјутером од 8 до поноћи.  

 Месинџер?  
 Не може, немају сва деца ФБ профиле.  
 Па нек отворе! 
 Не, бољи Вибер. 
  
 Вибер усијан. 238 порука. Обавештења о порукама, које стижу и у глуво доба ноћи, 

не дају нам да спавамо. 
 Еурека! Платформе за учење! Moodle, Lynda, Codecademy, Fedex, Coursera, 

 Futurelearning?   
 Гугл учионица! 
 Тоооооо!!! 
 

 Ученици опуштено. Профилне слике креативне. Надимци интересантни. Крију 
 идентитет и дају лажну сигурност, па прсти сврбе и куцају што уста не би  изговорила у 
комуникацији очи у очи. 
  
 Савет професора: - Уозбиљите се! Организујте време боље! Замените  надимке правим 
именима и презименима! Пазите шта причате у групама!... 
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2. недеља 
 
 Професори 

 Децо, материјал вам је постављен у ГУ. Приступни код је xyzfbb. Кад  прочитате 
материјал, одговорите на питања и проследите задатак у ГУ! Рок је  до... 

 Ученици 
- Мени неће! 
- Код, молим! 
- Нећееееее! 
- Можете, професорка, да нам дате код? 

- xyzfbb  
- Који је кооод? 
- Ја ово не знаааам! 
- Послао сам задатак. 

- Празна датотека. 
- Како празна?! Проследио сам. 

- Ниси добро, ај поново! Врати се у тест, 
клик на предај, добићеш ВИДИ 
ЗАДАТАК, кликни на то, иди на врх, 
иза катанчића има адреса, копирај је, 
врати се у учионицу, у мој задатак, 
нађи +, кликни на +, изабери линк и ту 
налепи копирану адресу и онда 
проследи! 

- ... 
- Хоће ли? 

- Све сам урадио, неће. 
- Хоће, прескочио си неки корак. Ај 

поново. 
- Нема +! 

- Има. Сликај! 
- Код мене пише ТВОЈ ЗАДАТАК. 

- То кликни! 
- Ух, добро је. Успео сам! 
- Мени неееећееее! 

- Хоће. ВИДИ ЗАДАТАК, кликни на то, 
иди на врх, иза катанчића има адреса, 
копирај је. И ту више ништа не дирај, 
врати се у учионицу, у ТВОЈ 
ЗАДАТАК, нађи +, кликни на +, 
изабери линк и ту налепи копирану 
адресу и онда проследи! 

- Евооо! Је л' стигло? 
- Професоркааааа, је л' стигло? 
- Ја не знам. 
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3. недеља 
 
 Професори 

- Време истиче, а ви још нисте предали задатке :/ 
- Децо, сутра у ...... контролни. Сликајте и пошаљите решен тест! 
- Мени се чини да нисте још схватили да нисте на одмору. Школа траје. Уписујемо 

активности на основу којих ћемо закључити оцене. 
- Како мислите немате времена? Па како бисте да идемо у школу? 

 Ученици 
- Добар дан, где да се јавимо сад? 
- Мени не ради интернет. 
- Мени слабо ради апликација. 
- Мени ништа није стигло. 

- Је л' ви разумете о чему причам? Ниси 
предала рад. 

- Разумем, ал мени ништа није стигло. 
- Ја кликнуо, ал неће. Не да. 

- Мора да те мрзи ГУ. Како само теби 
неће? 

-             Не знам, све сам урадио као и иначе што радим. 
 

4. недеља 
 
 Професори 

- Подсећам вас да на време предате задатке. 
- Будите слободни и користите нет кад тражите одговоре. 
- Па постављам задатке у ГУ, пратите редовно. 
- Пратите инструкције, нисте на одмору. 

 Ученици 
- Је л' ћемо ускоро у школу? 

- Не верујем. Спомиње се тек јуни. Не 
могу да верујем! Боље у школи? :D  

- Дааааааа! 
- Што пре у школу то боље. 
- Истина. Нисам веровао да ћу икада то рећи. 
- Мени је лакше преко нета. 
- Једва чекам да седнем у клупу. 
- Јесте лакше преко нета, ал је лепше у школи. 

- :D Пренећу колегама промену вашег 
става о школи. 

- Пренесите! 
 

Quo vadis schola? 
 У с п е ћ е м о! 
Весна Перић, професор француског језика 
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+ 

 
 "Дечак се никад више није вратио кући. Ишчезнуо је, био је изгубљен већ у 
тренутку када се, са својом ђачком ташном, од које није остало ништа до 
наквашени део радне свеске, пробио кроз палисаду лешникових штапова у 
средиште жбуна и ту нестао. Пао је ту и никад више није устао. Био је вољен, 
и то како!,од стране своје мајке, или кога ли већ, али чак ни љубав, бити 
вољен, надаље бити вољен, и то како!, не би му више помогла. Умро је, не за 
ове или оне друге, него за себе самог, и свеједно је да ли је он сада мртав или 
жив. Био је остављен, напуштен, сам од себе као од света. И такви као он - не, 
није он личио више ни на кога, и нико као он није личио на њега или неког 
другог - падају у гомилама на туђу и свакодневно све више туђу земљу са које 
они, као и он, никад више не устају, а већина већ као млади, да, као деца. У 
овој секунди, сада, пало је управо опет једно дете, у једном једином тренутку 
ужаса, пало је са свог неба детиње игре, и, ево, пада још једно, па опет једно, и 
никад више се та деца неће наћи у свом окружењу. Изиграла су се. Помоћи 
им! Да. Али како? Да ли је за њих уопште још било помоћи? Коме се још 
уопште могло помоћи?" 
 
Из романа „Велики пад“ Петера Хандкеа 
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Драги моји,  

У тренутку док слажем ове 

речи у текст, који би требало 

да буде замена за изговорене 

речи на часу одељењског 

старешине, прошлао је четири 

седмице и  два дана наставе на 

даљину. Неки се снашли, неки 

нису, тако је то у животу. Ово 

дружење преко мреже је једно 

лепо и корисно искуство за 

све. Као на длану се виде 

наши карактери, васпитање, 

односи са другима 

(вршњацима, професорима, разредним старешинама), осећања која гајимо једни према 

другима, поштовање и самопоштовање. За оне који се нису снашли, боље организовали 

или схватили озбиљност ситуације, није касно. Треба донети одлуку, праву. И идемо 

даље. Радите редовно задатке! Будите вредни и одговорни! Вама иде у прилог. 

Да бисмо вам помогли, морате то желети.  

Весна Перић, професор француског језика и књижевности 



 

 

 

  

P. 

S. 

Поштовани ученици, родитељи и пријатељи Техничке школе, 

 Кад се озбиљно и много ради, време брзо пролази. Веровали или не, 7 

месеци је прошло од Дана школе и од промоције нашег првог часописа. 

Сећате се да смо вам обећали да нећемо дозволити да опет прођу деценије 

како бисте сазнали шта ми то радимо и чиме се бавимо у школи за коју 

кажу да је озбиљна ствар? Ми се наше речи држимо и пред вама је нови, 

други број Технописа. Све оно што смо са ученицима осмислили и 

реализовали, спаковали смо у видео формате и информације и уредно вас о 

активностима обавештавали. Свесни да нам брз начин живљења не 

оставља много времена да погледамо и прочитамо све оно што нас 

интересује, али и "својеглавости" ФБ који, по само њему знаном реду, 

бира чијим ће нас постовима обасути, активности, идеје и креативности 

ученика и професора смо у проширеном издању објавили и у дигиталном 

часопису „Технопис 2“.  

 Вирните слободно! И уживајте читајући га 

Т Е Х Н О П И С   2 
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P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

Шта је прва мисао која вам прође кроз главу када чујете Француска? Париз, град 
светлости? Језик на којем тако дивно звуче речи љубав, срце, страст, стрпљење, 
једнакост? Вино? Сир и то послужен за десерт? Миомирисни кроасани? Монмартр са 
туристима који би да у уличицама и кафеима боемског кварта сретну сени уметника, 
писаца, песника и филозофа који су, инспирисани управо његовим житељима, исписали 
памћења вредне стихове и романе, насликали призоре у оку посматрача заувек сачуване 
и својим филозофским идејама "заразили" и савременике и потомке? 

Лакоћа, елеганција, лепршавост, мирис, стил, све се то слило у оно што препознајемо као 
животну филозофију и француски шик. Ма шта урадили, непоновљиви су, не дају се 
ископирати јер се та, на први поглед препознатљива, префињеност вековима обликовала 
неговањем културе, националне самосвести и поноса. 

На тлу Франацуске настала су највреднија дела европске и светске културне баштине 
која су преживела ратове, револуције, кризе, моде које долазе и пролазе захваљујући 
мудрости француских представника у архитектури, сликарству, вајарству, музици, 
књижевности, моди, дизајну да им идеја водиља у стваралаштву буде да се „свака лепота 
мора одуховити, иначе ће остати празна љуштура коју време неминовно растаче“. 

Обележавањем Међународног дана професора француског језика, ученици II3 Техничке 
школе су са својом професорицом Весном Перић само загребали по површини 
француског културног богатства. Није било довољно времена да се све спомене, али и 

ово презентовано било је довољно да им скрене пажњу на лепоту језика и 
француске културе. 

https://youtu.be/NWS8KZo06nw
https://youtu.be/NWS8KZo06nw


Кад „свеци“ марширају 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Говор Мартина Лутера Кинга “I have а dream”, одржан 1963. године за време 
"Марша на Вашингтон за послове и слободу", био је прекретница у борби за 
грађанска права америчких црнаца. Овај манифест слободе и једнакости за све, сан о 
бољем друштву у коме ће сви људи, без обзира на боју коже, имати једнаке 
могућности за живот један је од најупечатљивијих говора у минулом веку. 

 Његов сан о једнакости, миру, братству и правди направио је пролаз првом црном 
председнику до Беле куће али није успео да се до краја одсања. Сведоци смо да је све 
више сиромашних, гладних, незапослених, обесправљених, понижених, изопштених 
без обзира на боју коже и веру и нацију којој припадају. 

 У свом говору на додели Нобелове награде за мир 1964. рекао је "Ја сам изузетно 
свестан свих слабости и недостатака који постоје, свих сумњи о ефикасности 
ненасиља. Па ипак, ја сам уверен да је ненасиље и најпрактичнији и морално 
најправилнији пут борбе против тог старог проблема расне неправде. Пре или касније 
људи ће морати да пронађу начин да живе у миру. Ја одбијам да прихватим мишљење 
да је човечанство тако трагично повезано с мрачном поноћи рата и расизма, да зора 
мира и братства међу људима никада неће постати стварност. Правда је, понеки пут и 
побеђена, јача од победничког зла". 

 Освајање слободе увек је више од сна. 
 

Из књиге „Српска војска у великом рату 1914 - 1018“ Душана Бапца. 
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https://youtu.be/B__CP52b084
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Да ли ће утицај тамне енергије бити све јачи? 
Да ли ће у далекој будућности астрономи 
посматрати потпуно другачије ноћно небо? Да 
ли ће се наш универзум састојати од само пар 
галаксија у близини? Да ли ће остале галаксије 
бити предалеко да бисмо могли да их видимо? 
Колико питања. 

 Ако је тачна теорија о квинтесенцији и ако се 
количина тамне енергије стварно буде 
повећавала,, не слути на добро. Ширење 
универзума ће довести до издвајања малих 
група галаксија, које ће полако остајати без 
горива и нестати, а звезде ће се заувек угасити, 
остављајући за собом хладан и празан космос. 

 У „Рјечнику филозофских појмова“ судбина је дефинисана "као нужни ред у свету коме је подвргнуто свако 
биће. Та нужност није слепа или случајна као у усуду (лат. fatum), него рационална премда је непозната 
појединцу који у њој суделује". Па нека нам онда остане неизвесна, непозната и коначна судбина васионе! 
винтесенцији и ако се количина тамне енергије стварно буде Мислићемо о томе сутра :). Пређимо ми на 
анегдоте о Алберту Ајнштајну! Кроз њих ћете га упознати као човека са манама и врлинама и нама 
својственим. 

Блистави ум Алберт Ајнштајн (14. март 1879 - 18. 
април 1955.) био је теоријски физичар 
који је изменио наш поглед на 
простор и време. Физику, ту реткима 
јасну науку који су, од античких 
времена до данас, покушавали да нам 
објасне постанак свемира, аспекте 
природе, дејство сила, као и природу 
и порекло гравитационог, 
електромагнетног и нуклеарног 
енергетског поља, поставио на место 
које јој и припада будући да је сав 
напредак технике и технологије 
заснован управо на њеним законима. 

На питање зашто је природа, која по 
Сенеки „не открива своје тајне 
одједном и свима“, дозволила једном 
човеку да види, схвати и на светлост 
дана изнесе ствари које је тако дуго 
скривала, тешко је одговорити. 
Можда зато што Ајнштајнови радови 
нису били засновани ни на „тврдој 
експерименталној очигледности“ 
нити на математици већ на „физичкој 
интуицији“ и способности да људи 
схвате да „чиста мисао може 
променити наше разумевање 
природе“* 

*Герард Тофт, добитник Нобелове 
награде 1999. за рад на пољу квантне 
теорије 

Општа теорија релативности нам говори да је гравитација 
савијање простора и времена под утицајем масе и енергије. 
Захваљујући овом открићу научници су дошли до 
општеприхваћене теорије о Великом праску који означава 
рођење универзума пре 14 милијарди година. 

Дуго је преовладавало мишљење да би се процес ширења 
универзума, којег на окупу држи сила гравитације, требао 
постепено успоравати управо због утицаја гравитације на 
звезде и галаксије. Астрономе је мучило питање да ли је 
гравитација довољно јака да на крају заустави експанзију и 
изазове колапс универзума у “Великом краху”. Смрт 
универзума. Сценарио могућ и људима не баш прихватљив. 

Резултати мерења удаљених супернова, објављени 1998. 
године, показали су да је рани универзум испунио очекивања 
научника, али и да је пре око четири милијарде године 
ширење почело да се убрзава. 

Шта то успева да савлада утицај силе гравитације и “све” 
помера све даље и све брже. Да бисмо одговорили на то 
питање морамо се окренути тамној енергији, једној од 
највећих научних мистерија нашег доба. 

Одбијајући облик гравитације научници називају “тамном 
енергијом”, али постоји неколико модела те енергије. Једна је 
Ајнштајнова космолошка константа, која, како и само њено 
име каже, представља поље константне енергетске густине 
широм универзума. Друга је тзв. квинтесенција, која има 
одбијајућа својства, али временом може да се мења. 

https://youtu.be/KEn8Kr-lppU
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 Шекспиров стваралачки значај се у савременој књижевној критици не доводи у питање 
јер он није стварао само за своје време, већ за сва времена. Питање узрока који 
меланхоличног Хамлета наводи на непрестано преиспитивање и оклевање је и данас 
актуелно и себи га поставља и човек нашег доба. 

 У Шекспирово време доминантна филозофија је видела човека као микрокосмос, свет 
који у себи сажима све елементе из састава планете: ватру, ваздух, воду и земљу, и 
сматрала да управо ти елементи одређују његов карактер и темперамент. Филозофи су 
били веома заинтригирани особеностима меланхолика, особа склоним туговању, 
неспособним да се са тугом изборе. „Хамлет, типичан пример меланхолика, чврсто 
верује да је све у свету измештено и да не постоји начин да ствари врати на своје 
место. Зло је толико дубоко урасло у људску природу да не постоји пут којим га може 
изместити и искоренити. Такође, ништа не може Гертруди помоћи да врати невиност 
коју је некада имала. Шта је онда поента његове освете? Бреме га притиска, непрестано 
се преиспитује и оклева јер не види начин да побољша ситуацију у сопственој 
породици, а затим ни у широј слици, на двору и у држави.“ 

Приступ питањима које Шекспир покреће у овој драми разликује се од доба, 
времена, простора и услова у којима се на њих тражио одговор. Величина и 
значај ове трагедије је управо у свести читалаца и књижевних критичара да су та 
вековима стара питања важна и данас. На њих су, разговарајући са професором 
српског језика Маријаном Динуловић и школским библиотекаром Весном Перић, 
покушали да одговоре и да их одгонетну и ученици IV1 Техничке школе Неготин. 

https://www.tehnicka-negotin.com/sekspir/
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Зашто је Шекспир морао да убије и 
Хамлета? 

 Одговор који се, наравно, намеће јесте да то захтева 
трагичка радња, односно, да је то закон у трагедији. Али, 
Шекспир је тако добро баратао драматуршком техником, 
тако добро мешао жанрове да је лако могао и да се удаљи 
од основне легенде о данском принцу и напише свој крај. 
Међутим, одговор на ово питање је, ипак, сложенији. 

Да је остао жив, Хамлет би свакако постао краљ.  

 Али каква би била његова владавина, да ли би таква 
слојевита, мисаона и колебљива личност могла успешно 
да води државу?  

 Фортинбрасове речи, на крају комада, над Хамлетовим 
лешом да ''он би показао се, збиља, прави краљ да оста у 
животу" треба свакако прихватити с пуно резерве, јер 
нити је он познавао Хамлета нити може да каже ишта 
друго до лепих речи о ономе који му је оставио круну. 
Шекспир је, наиме, потпуно био свестан да таква 
личност као што је Хамлет, не би могла да буде подесан 
владар. Краљева је дужност да дела, а Хамлет то често 
није у стању; владар не сме да буде осетљив, а Хамлет је 
– преосетљив; краљ мора да располаже јаком животном 
енергијом, док Хамлет поседује нагон за 
самоуништењем.  

 Међутим, хипотетички се може рећи да је Хамлет 
поседовао те тражене особине владара пре очевог убиства 
и мајчине удаје за убицу, да током драме те особине губи 
и постаје меланхолик, да би на крају, са Клаудијевом 
смрћу престао то да буде и опет постао онај стари, 
''очима свима и узор и циљ''. Као да убиство 
Розенкранца и Гилдестерна на путу за Енглеску за 
Хамлета добија катарзично дејство. Међутим, за 
Шекспира, чини се, нема дилеме. Он нам сугерише кроз 
своју драму: да, тачно је да се из Енглеске враћа један 
други Хамлет, промењени Хамлет – али то је промена на 
горе. То је промена која, заправо, убија сваку наду да би 
дански краљевић икада више могао да поврати своју 
човечност и духовност. 

 

Александар Ðаја - ШЕКСПИРОВ ’’ХАМЛЕТ’’ као 
студија о неизводљивости 

http://www.aleksandardjaja.com/PDF_Esejistika/Hamlet -  

Drama br. 17.pdf  

http://www.aleksandardjaja.com/PDF_Esejistika/Hamlet?fbclid=IwAR3pD8l1k4hxQoOf26I97jgc1DTxmZyJUPYXnAtYeWKR3jekhzqnxyIWBjs
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Беседа о Светом Сави 

Матија Бећковић 

 
"Свети Сава је симбол свих српских тежњи ка добру. Било је Срба и 
пре Светог Саве, али је Свети Сава први Србин који је знао ко је. 
Било је и пре Немање српске државе и пре Светог Саве српске цркве, 
али је Немања постао оснивач српске државе, а Свети Сава духовни 
отац српске цркве. А та црква и та држава биле су такве да од њих и 
њихове славе српски народ живи до данашњега дана и што је бивао 
угроженији, више се поносио својим наслеђем и чвршће држао 
темеља свог народног и духовног бића. 
Било је манастира и пре Хиландара, али је Хиландар постао најдоњи 
камен нашег духовног постојања. 
Било је писаца и пре Светог Саве и то стотинама година уназад, али 
је Свети Сава први српски писац коме знамо и име и презиме, а све 
што му је претходило у њему се поново родило и препородило. 
Било је молитви и пре Светог Саве, али је прву молитву на српском 
језику написао Свети Сава и доказао да је молитва свака поштена 
мисао и свака јасна реченица. 
Било је и пре Симеона и Саве и очева и синова, али су њих двојица 
постали Света двојица, прелазећи пут од оца до Свеоца и Оченаша. 
Било је деце и пре Светог Саве, али ни једно није „заволело Бога као 
што је он заволео нас". 
Реч да је Србија Исток Западу и Запад Истоку извучена је из суштине 
његовог дела мада није канула с његовог пера. Самосталност и 
самосвест виде се у свему што је градио, у бојама и писменима, 
насталим из укрштаја где се исток и запад нису помешали него дали 
нешто треће, особено и самосвојно. 
Овај највећи појединац, стуб српске културне и моралне свести, који 
се „одрекао свега да би стекао све“, извадио је прву личну карту 
српскога народа с веродостојним портретом, својеручним потписом и 
печатом да знамо и ко смо и чији смо и коме припадамо." 
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СВЕТИ САВА  
УЗОР ЧОВЕЧНОСТИ 

Даровит и по знању богат, 
свом народу посвећен и 
одлучан да га просвети. 

Наслеђе Светог Саве чува 
се и негује. Да траје кроз 
векове, потрудили су се и 

ученици Техничке школе са 
својом професорком 

српског језика и 
књижевности Маријаном 
Динуловић. Да уживате у 
тексту, камером писала и 

записала Весна Перић, 
школски библиотекар. 

https://youtu.be/v24t9l_UwUk
https://youtu.be/v24t9l_UwUk


Вислава Шимборска, пољска песникиња и преводилац, добитник Нобелове награде за 
књижевност, крајем шездесетих година почела је у рубрици „Необавезна лектира“ да 
пише фељтоне о књигама koје су у краковску редакцију „Књижевног живота“ пристизале 
из целе Пољске. Кратким, духовитим рецензијама, у којима нема препричавања, 
сувопарних критичких осврта и анализа, скретала је пажњу читалаца на суштинске 
ствари које вреде чути о књигама по темама мало коме интересантним.  

„Није лако писати о личности са којом се борави свакодневно од рођења, једе из истог 
тањира и носи пар заједничких ципела. Познаје ме толико добро да не узима у обзир моја 
усхићења. Међутим, и ја је прилично познајем и знам да од мене не очекује сувише строгу 
оцену.“ Тим речима почела је рецензију своје књиге „Необавезна лектира“. 
        Вероватно се питате чему пост о пољској књижевници на Међународни дан матерњег језика. 
Разлог је једноставан. Сведоци смо да се са проблемом очувања матерњег језика и књижевне 
културе суочавају сви народи а она је управо на тој теми перо оштрила. Ако су језици нити који 
вековима повезују људе и цивилизације и најмоћнији инструмент за очување и развој 
материјалних и нематеријалних културних баштина  и, ако људи нису, а нису, тога у довољној 
мери свесни, забрињавајуће је сазнање да свакодневно један језик нестане, да се они који 
преживљавају мењају под утицајем других језика, одричу својих речи и реченичких 
конструкција и своде комуникацију на поруке за које је потребан све мањи фонд речи.  

„... Стил Шимборске заслужује пре свега пажњу због израза које избегава. 
'Контроверзан' за њу је још увек споран или сумњив израз, 'финалан' – крајњи или 
последњи, а 'спектакл' – једноставно је представа или приредба. Не због тога што 
има нешто против израза страног порекла. Сматра да једино треба да се замисли 
који је од тих израза стварно потребан. Сигурно је потребан израз 'телевизија', с 
тим што та телевизија не мора да 'емитује', довољно је да даје. Уосталом, нека 
чини и једно и друго, наизменично, мада она већ много више воли 'емисију' него 
давања, и чак не воли већ само 'преферира'. Већина речи те врсте, уместо да стану 
скромно поред оних које су досад коришћене, гура их у заборав, а према могућности 
пустоши синонимичне изразе, уништава тонације и нијансе створене током 
векова.“  

 

"Без страних речи данас се не може, само их треба 

употребљавати с мером и са знањем, дaклe, нe 

прeтeрaно и нe нeзнaлaчки, кaо што сe често ради."  

    
   21. фебруар Међународни дан матерњег језика  Пажљиво прочитати! 

 
Јесте ли пажљиво 
прочитали цитат? Да нисте 
на време упозорени ко је 
његов аутор и на ком језику 
размишља и пише, да ли 
бисте помислили да је реч о 
српском језику и проблему 
са којим се он суочава? Али 
ОК, не желим да испадне да 
хејтујем све што је ново и 
да вас смарам. 
Претпостављам да бисте 
радије да кулирате у неком 
фенси кафеу и спикате са 
френдовима него да 
размишљате о језику. Али 
шта вас кошта да га 
шерујете ако вам је лајк? 
Ако имате проблем са 
андестендовањем, а поред 
вас никога да ескујете, 
бриге без. Транслејтоваћу 
вам ја на олд сербиан 
ленгвиџ.   
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https://www.youtube.com/watch?v=Haw6TNkhwBM
https://www.youtube.com/watch?v=Haw6TNkhwBM
https://www.youtube.com/watch?v=Haw6TNkhwBM
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МИ СМО ОНО ШТО ВЕРУЈЕМО ДА ЈЕСМО 

Да ли сте се ужелели учења у реалном простору и времену?Ако јесте, вирните у видео-
клип! На часу корелације Нада Ђорђевић, професор социологије, Мирјана 
Живановић, професор историје и Весна Перић, професор грађанског васпитања 
разговарале су са ученицима III2 о религији, карактеристикама политеистичких и 
монотеистичких религија и о односу цркве и демократије.  

Тимски рад не побеђује увек, али сигурно доноси резултате. 

https://youtu.be/YDq3oQPIU9E
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НАУЧИ МЕ 

      

     У Техничкој школи Неготин 
је, у суботу, 28. 2. 2020. године, 
одржан семинар на тему „Водич 
за васпитаче – породица у 
вртлогу дроге“ на којем су 
полазници семинара, професори и 
чланови стручних служби, 
продубили своје већ велико знање 
о адолесценцији, ризичним 
понашањима младих, типологији 
ризичних породица, начину 
коришћења, знацима, 
симптомима и последицама 
коришћења психоактивних 
супстанци, како препознати 
наркомана и како реаговати. 

    Аутор и реализатор семинара 
Недељко Јовић, дипломирани 
психолог из Новог Сада, 
поделио је своје искуство у 
раду, акцијама помоћи, 
подршке и саветодавног рада 
са младим зависницима са 
присутнима. Део атмосфере, 
наш активан рад и размену 
мишљења можете погледати у 
видео-клипу. 

 

https://youtu.be/KyXkJO362Eg
https://youtu.be/KyXkJO362Eg
https://youtu.be/KyXkJO362Eg
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ДШБС је покренуло трећу акцију 
"Читајмо гласно" поводом 
обележавања Националног дана 
књиге 28. фебруара и указивања 
на значај књиге и школске 
библиотеке у раду са ученицима и 
наставницима. Пројекат је 
припремио школски библиотекар 
Весна Перић. У читању романа уз 
кафу "Савети за лакши живот" 
Горана Петровића учествовали 
ученици: 

Даница Даниловић, Марија 
Милошевић и Александра 
Ђурковић из II1 и Никола Ронић, 
Вељко Јовић, Никола Јанковић, 
Алекса Черчелановић и Урош 
Којчић из II2. 

 

Гласно смо читали у свечаној сали 
школе ученицима I2; II1; II2; II3; 
III1 i III2, школском педагогу 
Дијани Драгић и професорима 
Нади Ђорђевић, Јадранки 
Манојловић и Горану Патрујкићу, 
упознали их са ликовима који 
скидају колутове дима са зидова и 
намештаја, корачају лебдећи 
изнад земље, боје пепео птице 
Феникс, дају лекције уважавања 
или се баве ископавањем среће и, 
на тренутак, их одвели у један 
чудесан, сањани свет што тежи да 
изађе из безличне свакодневице и 
да закорачи у предео маште. 

 

Ако бисте да проверите каквим је 
мирисима, бојама и звуковима 
осликан предео маште, завирите у 
видео-клип. Нећете се покајати. 

НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=XaM-lCxxi6M
https://www.youtube.com/watch?v=XaM-lCxxi6M
https://www.youtube.com/watch?v=XaM-lCxxi6M
https://www.youtube.com/watch?v=XaM-lCxxi6M
https://www.facebook.com/137804130246608/videos/197292474704850/C:/Users/Vesna%20Peric/Documents/Adobe


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

 

 
ЗАР ЈЕ ТО ЧОВЕК? 
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Ратни злочини често остају злочини без казне. Историјска наука не може да исправи ту неправду, 
али има моћ и обавезу да је ублажи проналажењем и изношењем истине. 

 
"Ко је био мучен заувек остаје мучен. Ко је претрпео мучење неће моћи да се уклопи у свет, ужас 

понижења и поништавања никада се не гаси. Поверење у човечност, већ начето првим шамаром, а 
потом уништено мучењем, више се никада поново не стиче." 

 
"Људско је памћење чудесно, али непоуздано оруђе. Ово је наиме отрцана истина која није позната 

само психолозима, већ и свакоме ко је обратио пажњу на понашање људи око себе, или на своје 
сопствено. Сећања похрањена у нама нису уклесана у камен; не само што теже да с годинама нестану, 
већ се често мењају, па чак и увеличавају, попримајући непозната обличја. Задовољавајуће објашњење 
ове недовољне поузданости наших сећања добићемо тек када будемо знали на којем језику и којим су 
писмом написана, на каквом материјалу, каквом оловком: то је и дан-данас циљ од којег смо још 
далеко. Познати су неки механизми који у посебним условима кривотворе памћење: трауме, не само 
оне физичке; ометање које врше нека друга, „конкурентна” сећања; измењена стања свести; гушења; 
потискивања. Па ипак, чак и у нормалним условима, на делу је један спор процес растакања, 
замагљивања, један, да тако кажемо, физиолошки заборав којем мало сећања одоли. Вероватно да се 
овде може препознати нека од великих сила природе, она иста која срозава ред у неред, младост у 
старост, и гаси живот у смрт. Свакако да вежба (у овом случају често присећање) одржава сећање 
свежим и живим, на исти начин као што се вежбањем неког одређеног мишића он одржава у форми; 
али је такође тачно и да сећање које се пречесто призива, и исказује у форми приповедања, тежи да се 
учаури у стереотипу, у неком облику који је потврђен искуством, кристализован, доведен до 
савршенства и улепшан, облику који заузима место изворног сећања и развија се на његов рачун. 

Намеравам да овде проучим сећања на драстична искуства, на претрпљене или нанете увреде и 
понижења. У овом случају на делу су сви, или готово сви чиниоци који могу да пониште или искриве 
мнемонички запис: сећање на неку трауму, претрпљену или нанету, само је по себи трауматично, јер 
његово призивање изазива бол, или барем узнемирава: онај ко је био повређен тежи да одстрани 
сећање на то како не би поново осетио бол; онај ко је некога повредио потискује сећање дубоко у себи 
како би га се ослободио и олакшао свој осећај кривице."И 

Из књиге "Памћење понижења" Прима Левиа 

https://youtu.be/7Fhz8HII6GY
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              Ученици I1 и II1 Техничке школе Неготин не припадају генерацији људи који 
су лично доживели те врсте понижења, мучења и страдања, али јесу млади људи 
спремни да чују и пренесу истину. На Међународни дан сећања на жртве 
Холокауста, одгледали су филм "Евине приче" који је за њих превела професор 
енглеског језика Јадранка Манојловић, а титл поставила професор грађанског 
васпитања Весна Перић. Разговарајући са својим професорима, дали су свој 
допринос да се сећања на бол страдалника у Аушвицу не расточе, замагле, 
забораве и да на крају не нестану. 
Цели филм "Евине приче" можете погледати на линку 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hXDWPIxPMck&t=2431s


БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 
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Осмог марта, пре сто дванаест 

година, 15000 жена марширало 

је у Њујорку, тражећи краће 

радно време, боље услове за 

рад и боље плате. 

Следеће године, 8. марта, жене 

су у Чикагу демонстрирале из 

истих разлога, а 1910. године, 

на иницијативу Кларе Цеткин, 

установљен је празник Дан 

жена који је у Србији први пут 

обележен 1911. године 

Да ли мислите да се данас права жена 

поштују? 

Према подацима Уједињених Нација, жене 

обављају две трећине светског посла, зарађују 

једну десетину светског прихода, а поседују 

мање од 1% светске имовине. 

А у Србији? 

Жене су у неповољнијем положају од мушкараца 
у готово свакој области друштвено-политичког и 
економског живота у Србији, 
зарађују 16 одсто мање од мушкарци са истом 
стручном спремом, изложене су насиљу, а у 
тежем су положају жене на селу него у граду. 

"Насиље према женама не представља само 
грубо кршење људских права, већ и огроман 
друштвени и економски губитак и проблем који 
отежава женама да допринесу развоју, миру и 
безбедности.  

На глобалном нивоу чак једна од три жене током 
свог живота доживе физичко насиље и 
узнемиравање или присилан сексуални однос.  

Једна од пет жена на свету ће током свог живота 
постати жртва силовања или покушаја силовања.  

Половина убијених жена жртве су својих 
садашњих или бивших мужева или партнера.  

Више од 80 одсто жртава трговине људима су 
жене." 

Завод за заштиту равноправности полова 

„Својом снагом мењале су 

свет 

https://www.youtube.com/watch?v=w-VMhnGrb8w&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=w-VMhnGrb8w&t=6s
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Човече, кад поред мене прођеш, 

немој подићи руку ни на једно 
стабло, 

ни на један грм. 

 

Немој ме непромишљено 
озледити. 

Ја сам топлина твога дома 

и огњишта у хладним зимским 
ноћима, 

пријатељски хлад и штит од 
врелине летњег сунца. 

 

Ја сам дрво твоје колевке, 

сљеме твоје куће, даска твојега 
стола, 

постеља на којој спаваш и 
одмориште вечног починка. 

 

Човече, послушај ме и услиши 
молитву моју: 

Не руши ме непотребно, 

не спаљуј ме непажњом,  

не сеци ме неразумно, 

не озледи ме безобзирно. 

Чувај ме за своју децу! 

Шуме и шумски екосистеми имају 
велики значај за целокупан живи 
свет на планети Земљи. Средства за 
живот 1,6 милијарде људи потичу од 
шумских ресурса, док живот и 
опстанак 60 милиона људи у првом 
реду зависи од шума.  

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ШУМА 

ИСУВИШЕ СУ ДРАГОЦЕНЕ ДА БИСМО ИХ ИЗГУБИЛИ 

https://youtu.be/fpQ-gSDUSkg


БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 МАЛО, ТОПЛО СРЦЕ И ЖЕЉА ПУНА ГЛАВА.  

ДА ЖИВИМО ЗАЈЕДНО, АЛИ СА РАЗЛИКАМА! 
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Валентина Динић, ученица IV1 разреда ТШ Неготин, направила је диван 

видео о аутистичним и поручила нам да о њима мислимо не само данас већ 

и осталих 364 дана у години.  

"ЉУБАВ ДЕЦЕ СА АУТИЗМОМ ВЕЋА ЈЕ ОД ЊИХОВИХ 

ПРОБЛЕМА." 

Обележавању 2. априла, Светског дана аутизма, придружили су се вредни 
ученици ТШ: 

- Александра Ђурковић II1 

- Ирина Тачић II2 

- Матеја Грипсаревић II2 

- Александар Черчелановић II2 и 

- Петар Недељковић IV1. 

 

Погледајте и прочитајте шта су имали да кажу и да нам препоруче да би нас 

подсетили да смо сви једнаки, а ипак различити! 

https://youtu.be/6tl6AspWnkI
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Александра Ђурковић II1  

АУТИЗАМ КОД ЉУДИ  

Аутизам је сложен поремећај у развоју 
мозга. Карактерише га слаба или никаква 
комуникација и ограничен, понављајући 
образац понашања. Аутизам је равномеран 
у свом интензитету и нема смањења. Утиче 
на многе делове мозга. Код неких особа су 
тежа оштећења попут менталне 
ретардације, изражено ћутање, понављајућа 
моторика, док код особа са блажим 
оштећењем постоји слаб социјални приступ 
ограничених интереса и комуникације.  

Главни проблем је одсуство социјалних 
вештина које се уочава у најранијем 
детињству. Код беба нема реакција 
погледом, осмехом, покретом. Старија деца 
не одговарају на емоције, не прилазе 
другима, не опонашају друге, не склапају 
пријатељства, не говоре или говоре 
сопственим језиком. Мањи део је склон 
агресији и аутоагресији. Карактеристична 
понашања су: кретање без сврхе (лупкање, 
љуљање телом, вртење главом), слагање 
ствари по одређеном реду, отпор према 
промени (померање намештаја), ритуално 
понашање – по истом реду, ограничено 
понашање – заокупљеност једним 
предметом, аутоагресија.  

Лечењем аутизма долази, у малом проценту, 
до побољшања неких одлика болести, 
поготово у млађем узрасту, али потпуног 
излечења нема. Терапија музиком такође 
помаже у моторици и социјализацији. Нека 
деца постају отворенија, развију говор, 
подижу ниво вештина, а спрецијални 
програми и третмани омогућавају одређени 
степен едукције.  

,,ЉУБАВ ДЕЦЕ СА АУТИЗМОМ ВЕЋА ЈЕ ОД ЊИХОВИХ 

ПРОБЛЕМА"  



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 
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,,ЉУБАВ ДЕЦЕ СА АУТИЗМОМ ВЕЋА ЈЕ ОД ЊИХОВИХ 

ПРОБЛЕМА"  

ЗАШТО СКАЧЕМ 

Матеја Грипсаревић II2  

 

Књига тринаестогодишњег аутистичног дечака 
помоћи ће вам да вирнете у свет аутистичних и 
разумете како они размишљају и шта осећају.  

"Знамо да вас растужујемо и узнемиравамо, 
али бојим се да је то као да се ништа у томе не 
питамо, и то је тако. Али, молим вас, шта год 
да радите, не одустајте од нас! Потребна нам је 
ваша помоћ. Истински саосећати са неким 
значи повређивати његово самопоштовање. 
Тако барем ја мислим." "Схватио сам да свако 
људско биће, са инвалидитетом или без њега, 
мора да тежи томе да даје све од себе, и да 
ћете, ако тежите срећи, и доспети до ње. 
Видите, за нас је нормално имати аутизам тако 
да не можемо са сигурношћу знати ни какво је 
то ваше"нормално". Али док год можемо да 
научимо да волимо себе, нисам сигуран 
колико је важно јесмо ли нормални или 
аутистични.“ 

Аутор: Наоки Хигашида 

ИСТИ СМО БЕЗ ОБЗИРА НА РАЗЛИКЕ  

Ирина Тачић II2  

Аутизам је поремећај који се јавља врло рано у детињству и траје читавог 
живота. Али то не значи да су особе са аутизмом другачије од нас и да имају 
другачије потребе. Сви ми живимо истовремено у свом свету и у једном 
заједничком, али идеју о овом ''заједничком свету'' је нешто што ова деца могу и 
треба да нам покажу.  

Светски дан аутизма је 2. април, Тога дана сви људи пуштају плаве балоне у част 
особама са овим здраственим проблемом. У целој Европи постоји око 5 милиона 
особа са аутизмом. Није мали број. Кад постанемо свесни да смо сви исти без 
обзира на здраствене, материјалне или неке друге  разлике, постаћемо добри 
људи и научићемо да видимо и помажемо другачијим од нас. 



 

 

 

 

 

 

 

"СЛАТИ СВЕТЛОСТ У ДУБИНЕ ЉУДСКОГ СРЦА –  

ТО ЈЕ ПОЗИВ УМЕТНИКА." 
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“ТО ШТО САМ САЗНАО ДА ИМАМ 
АУТИЗАМ МИ ЈЕ ПОМОГЛО ДА 

СХВАТИМ СЕБЕ”  

Петар Недељковић IV1  

Аутизам је развојни поремећај који се јавља 
код особе током прве три године живота. 
Стручњаци говоре да та болест нема само 
један фактор настанка него да је то скуп 
више фактора који утичу на развој мозга. 
Аутизам се најчешће испољава кроз 
проблеме у чулном опажању, говору, 
мишљењу али и на друге начине. Аутизам је 
данас неретка појава и све је чешћа код 
појединаца у целом свету, без обзира на 
расну, економску или социјалну разлику. 
Оно што се зна је да је заступљенији код 
деце мушког пола. Врло је важно рано 
откривање јер се на тај начин особе са 
аутизмом укључују у посебан програм 
учења да би се развили што боље и за живот 
осамосталили.  

Према особама са аутизмом се не треба 
односити као да су болесни, они само немају 
добру способност за социјализацију са 
другима. Такве особе су често и јако 
емотивне, имају жељу за комуникацијом и 
не разликују се превише од осталих, њима 
је само потребна већа пажња. Нажалост, лек 
за аутизам није нађен али постоје начини и 
посебни програми за особе са аутизмом који 
им олакшавају пролазак кроз живот и 
проблеме на које наилазе сваки дан.  

Неки сазнају да имају аутизам тек касније и 
тада схватају да није случајно то што су се 
осећали одбаченима. На питање у анкети: 
“То што сам сазнао да имам аутизам ми је 
помогло да схватим себе”, већина 
испитаника је рекла да је схватила зашто су 
се увек разликовали од осталих. 

,,ЉУБАВ ДЕЦЕ СА АУТИЗМОМ ВЕЋА ЈЕ ОД ЊИХОВИХ 

ПРОБЛЕМА"  



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 

 

 

ШКОЛА ЈЕ, КАЖУ, ОЗБИЉНА СТВАР 
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СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА АУТИЗМОМ  

ДА ЖИВИМО ЗАЈЕДНО, АЛИ СА РАЗЛИКАМА!  

"КИШНИ ЧОВЕК"  

Александра Ђурковић II1  

Филм "Кишни човек" и даље је један од 
најомиљенијих филмова свих времена, а 
реплике из њега препричавају се пуне  32 
године након настанка филма. Да ли, међутим, 
знате нешто и о човеку по чијем је животу 
снимљен филм, а којег је овековечио Дастин 
Хофман?  

Његово име је Ким Пик и он је најпознатији 
савант на свету. Синдром саванта представља 
појаву која се јавља код аутистичних људи и 
људи који имају поремећај на мозгу, а с друге 
стране имају невероватно развијене поједине 
таленте или уметничке способности. Пик се 
родио са можданим оштећењем, а прочитао је 
више од 12.000 књига. При том, он се савршено 
сећа свега што је у тим књигама прочитао. Он 
чита по две стране одједном, по једну сваким 
оком, а све време памти практично све детаље 
из књига. Због невероватног начина на који 
функционише његов мозак, проглашен је 
„људским Гуглом".  

Ако сте пропустили да погледате филм, шта 
чекате? Плакаћете и смејати се истовремено.  

 

"ЈА ГОВОРИМ, БУДИ СПРЕМАН ДА ЧУЈЕШ!"  

Алекса Черчелановић II2  

Ја нисам неваљао, ја сам аутисичан. За људе као шо сам ја, 

све може бити застрашујуће место. Некад се осећам као да 

ће моја глава да експлодира. Осећам како ми кожа и одећа 

горе. И када се мале ствари промене, осећај је као да је то 

крај света.  



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 

ДАН КАДА ЈЕ НЕБО БИЛО ЦРНО НАД БЕОГРАДОМ 
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"Намеравам да упаднем у Југославију снажним продорима из подручја Ријеке, 
Софије са општим правцем ка Београду и даље ка југу са циљем да се 
југословенској војсци зада одлучујући пораз, као и да се јужни део Југославије 
одсече од осталог дела земље и претвори у базу за даље операције немачко-
италијанских снага против Грчке. Посебно наређујем: да чим се заврши 
концентрација снага и чим то дозволе метеоролошки услови, сва југословенска 
површинска постројења као и сам Београд морају бити уништени непрекидним 
дневним и ноћним ваздушним нападима." - Хитлер потписује Директиву 25 
 
У рано недељно јутро, 6. априла 1941. године уснули Београд, тачно у 6:30 
часова, пробудила је немачка авијација засипајући град са 440 тона бомби. 
Тачан број људи који је изгубио живот у бомбардовању никада није утврђен, 
али се процењује да је настрадало између 2.271 - 4.000 душа. Ваздушним 
нападом командовао је Александер Лер који је добио лично од Хитлера посебно 
наређење – прво срушити Народну библиотеку, установу у којој је сачувано оно 
што је вековима чинило културни идентитет тог народа па тек онда оно што је 
војнички интересантно. 

Злочини и жртве се не смеју заборавити. 

https://youtu.be/on3Wa2GAxJ8


ЛЕГЕНДЕ О ШАРЕНИМ ЈАЈИМА 
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Kао савршен организам, јаје је од давнина било не само симбол плодности, већ 

правог чуда – због тада необјашњивог рађања живог бића из нечег наизглед врло 
једноставног, а посебног. Укратко, на јаја се гледало као на нешто што поседује 
нарочиту моћ. Стављана су у темеље кућа како би отерала зло, у крила тек удатих 
девојака или би јаја чекала младенце на кућном прагу… Везана за култ пролећа и 
обнове живота, и у време настанка хришћанства, постала су знак не само обнове 
природе, већ и поновног рађања живота – васкрсења. Као што је пиле пробило 
љуску јајета, тако је и Христ на Ускрс устао из гроба. 

А Ускрс је највећи хришћански празник. Празник над празницима. Увек пада у 
недељу, прву иза пуног месеца, после пролећне равнодневице. 

Обојена јаја су, дакле, симбол пролећа, обновљеног живота, а црвена јаја 
симболизују Христову крв. Многобројне су легенде о томе како је настао обичај 
бојења ускршњих јаја. Једна од њих говори да је испод крста на Голготи, где је 
био разапет Исус Христ, било гнездо грлице. Христова крв капала је на птичја јаја 
која су постала румена. У спомен на невино проливену крв и Христово васкрсење, 
хришћани боје јаја у црвено. Црвена боја је због тога знак радости, васкрсења. 

Према другој причи, почетак овог обичаја је такође из времена Христовог 
васкрсења. Наиме, после тог догађаја, његови следбеници дошли су у Рим како би 
проповедали Јеванђеље. Када је Марија Магдалена изашла пред цара Тиберија, 
поздравила га је речима „Христос васкрсе” и пружила му на дар црвено јаје. 
Овакав поклон објашњава се чињеницом што је међу Римљанима, баш као и код 
многих других народа, негован обичај даривања јаја при наступању нове године 
која је почињала у пролеће. А када су први хришћани сазнали за овај дар, почели 
су да се угледају на Марију Магдалену, ученицу и следбеницу Исуса Христа. 

Шарање јаја сматра се свештеном радњом, па се за тај обред жене и девојке 
припремају молитвом. Прича каже да је некада давно у Србији живео кнез који се 
зарекао да ће будућу жену за сина наследника изабрати на посебан начин. То ће 
бити она девојка која ће донети најлепше ускршње јаје. Будући да је младић био 
кнежев син, а осим тога и наочит и поштен, девојке су се дале на посао. Јер, ко 
таквог момка не би пожелео за мужа? 

Јерусалимска легенда говори о сиромашку који је кренуо на пијацу са корпом 
свежих јаја за продају. Идући ка пијаци приметио је страдалника кога је пратила 
поворка. Несрећник је посртао под тешким дрвеним крстом. Успињао се према 
брду где је требало да буде разапет. Видевши паћеника, сиромах је осетио 
сажаљење и оставио јаја покрај пута. Пришао је осуђенику и без речи понео његов 
тешки крст. Када се касније вратио, нашао је своју корпу са јајима недирнуту. 
Али, ту га је чекало изненађење: јаја која је требало да прода, била су црвене боје. 
Човек који је био осуђен био је Христ, а онај који му је помогао Симон из Кирине.   
Зато су обојена јаја симбол не само ускрснућа, већ и духовног преображаја. 

 
извор: политикин-забавник.рс 
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Александра Ђурковић II1 

Шта је садашњост? Када почиње, а када постаје прошлост? Све је то у оку 

посматрача, боље речено у схватању или разуму, у доживљавању и преживљавању, у 

очекивању или разочарењу. 

Била једном једна зима. Необична, топла, али ипак зима, поготово када погледам у 

календар. И као свака млада особа, размишљала сам о будућности, не далекој, већ оној за 

месец дана, када замирише пролеће, позелени пророда , када благи поветарац мрси косу 

и шири опојан мирис ђурђевка. И док се окренеш, та будућност постаје садашњост. Али, 

не онаква из мојих снова, већ сурова неочекивана и тужна. Уместо вихора, присутан је 

вирус.  И то онај који убија. 

 Не осећа се мирис цвећа, већ дезинфекционих средстава. Не виде се насмејана лица, 

иза маски се назиру само очи, очи без сјаја, мутне и брижне. Људи на одстојању, не 

скупља се друштво, већ су сви у својим кућам. Школа затворена, седимо поред екрана 

компјутера или са мобилним у рукама, хватамо белешке. Неки нови, непознати 

професори нам држе предавање и задају домаћи. И тада помислимо ,,Баш ми недостају 

наши професори, школско звоно, гужва у холу и дворишту." 

Стално нас прате неке сатнице и правила. Од толико до толико је полицијски час, 

ове продавнице раде, ове не, чекај испред маркета у реду, али обавезно са маскама, 

рукавицама и на одстојању, пери руке сто пута на дан, не поздрављај се, не љуби се! И 

шта сад? Па неко правило постоји да би се прекршило. Па није све стало у овом 

тренутку садашњости, тренутку који нам изгледа као вечност. Љубав и даље постоји, 

траје, постаје све јача. Десанка Максимовић је наслутила све ово што нас је задесило и 

испевала у својој песми ,, Стрепња." Читам је сваки дан као заклетву. И буде ми лакше.  

Садашњост је обично лепа, бар се трудимо да је лепо и безбрижно живимо, али сада 

једва чекамо да прође, да постане лоша прошлост. Сада мислимо да је никад нећемо 

заборавити, да ће нас карантин и изолација стално пратити, да се короне нећемо 

ослободити, ако не промени име, да ће искакати из телевизора, нападати иза ћошкова,  

скривати се испод кревета и по ормарима. Садашњост ћемо затворити у неку ћелију 

мозга и чувати је као опомену да живот није мед и млеко, већ искушење за многа зла, 

невидљиве и несрећне опасности које вребају. Зато се каже да је садашњост, ма колико 

лоша била, добра да би видели колико смо срећни ако смо здрави, слободни и пуни 

љубави и разумевања за ближње, као и све људе света.  

Садашњост ће постати прошлост, али нас не сме оптерећивати. Опростићемо јој ово 

пролеће, али јој не смемо заборавити људске животе. И лепша ће будућност, коју једва 

чекамо, ускоро бити наша лепа садашњост, и док трепнеш постаће прошлост.  А човек 

памти углавном само лепе дане док оне ружне потискује у неку другу димензију. Време 

тече, и ништа сутра неће бити исто као јуче, нити данас. И тако у недоглед. 

,,КУДА ИДЕ САДАШЊОСТ КАДА ПОСТАНЕ ПРОШЛОСТ 

 И ГДЕ ЈЕ ПРОШЛОСТ? " 
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СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ 

МОЛИМ ВАС... НАЦРТАЈ МИ ОВЦУ! 

 

Прве вечери заспао сам тако на песку, хиљаду миља далеко од најближег 
насеља. Био сам усамљенији од бродоломника на сплаву усред океана. Зато 
можете замислити моје изненађење када ме у зору пробудио неки чудан 
гласић. Изговорио је: 

— Молим вас... нацртај ми овцу! 

— А! 

— Нацртај ми овцу... 

Скочио сам као да је треснуо гром. Добро сам протрљао очи. Добро сам 
погледао. И видео сасвим необичног малишана који ме озбиљно посматрао.  

... 

Гледао сам тако ово привиђење, запањен, широм отворених очију. Не 
заборавите да сам се налазио бар хиљаду миља далеко од најближег насеља. 
А тај мали дечак није изгледао као неко ко је залутао, нити је изгледао 
уморно, нити гладно или жедно, нити је био смртно преплашен. Ни по чему 
није изгледао као дете изгубљено усред пустиње. Када сам најзад успео да 
проговорим, рекао сам му: 

— Али... шта радиш ти овде? 

Он ми је тада поновио, сасвим тихо, као да жели да каже нешто веома важно: 

— Молим вас... нацртај ми овцу... 

Када нека тајна остави тако снажан утисак на вас, не усуђујете се да не 
послушате. Колико год све то изгледало бесмислено, хиљаду миља далеко од 
најближег насеља и у смртној опасности, извадио сам из џепа папир и 
наливперо. Али тада сам се сетио да сам у животу пре свега учио географију, 
историју, рачун и граматику, па сам (мало мрзовољно) рекао малишану да не 
умемда цртам. Одговорио ми је: 

— Не мари. Нацртај ми овцу. 

Како никада нисам цртао овцу, поновио сам за њега један од она два цртежа 
која сам једино умео да нацртам. Онај са змијским царем споља. И 
запрепастило ме кад сам чуо дечакове речи: 

— Не! Не! Нећу слона у змијском цару. Змијски цар је веома опасан, а слон је 
веома гломазан. Код мене је све тако мало. Треба ми овца. Нацртај ми овцу.  

И тако сам почео да цртам. Он је пажљиво посматрао,а онда рекао: 

— Не! Та је много болесна. Нацртај другу. 

Цртао сам. 



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 
                                                                                            Маја Димитријевић IV2 
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Мој пријатељ се умиљато и благонаклоно насмешио. 

— Па видиш и сам... То није овца, то је ован. Има рогове... 

Поновио сам зато још једном тај цртеж. Али и он је одбијен као и претходни. 

— Та је сувише стара. Ја хоћу овцу која дуго живи. 

Тада сам изгубио стрпљење, јер ми се журило да почнем 

расклапање мотора, па сам нашкрабао овај цртеж. 

И рекао му: 

— Ово је кутија. Овца коју желиш је унутра. 

Изненадио сам се кад се лице мог малог судије озарило. 

— То је баш оно што сам желео! Шта мислиш, да ли ће тој овци требати пуно 
траве? 

— Зашто? 

— Зато што је код мене све тако мало... 

— Сигурно ће јој бити довољно. Дао сам ти сасвим малу овцу. 

Нагнуо је главу према цртежу. 

— Није баш тако мала... Гле! Заспала је... 

Ето, тако сам се упознао с малим принцом. 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 

 

 

СТАРОСТ НИЈЕ БОЛЕСТ, ВЕЋ ПРОСТОР МОГУЋЕ СЛОБОДЕ 
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Monsters don’t hide under your bed, Monsters hide  

inside you 

 Close your eyes 
Tell me what you see. 

Most people would say Darkness. 
Do you know what I see? 
|I see Light,and Darkness. 
Do you wanna know why? 

That’s because in all Bad things that happened to me I saw somthening 
Good. 

And in Good |I saw Bad. 
That’s because I believed people too much. 

I got a Scar for that. 
My Scar is that I lost part of myself. 

I wasn’t that same person after all that. 
I was Scared, I had Fear of people. 

That Fear grew in much Worse. 
It grew in a Monster. 

I became the Monster who was hurting innocent people,  
because of one Bad Person.  

And then I realized that Monsters don’t hide under your bed,  
They hide inside You. 



 

  35 

 

Десило се сасвим случајно, нисам ни слутила да ћу икада у 

животу да налатим на особу попут њега. Било је топло мајско 

пролеће. Тог дана се појавио најлепши дечко кога сам видела, 

висок, леп са зеленим очима прошетао је центром у свечаном 

оделу. Прави матурант.  

Знала сам га од пре, били смо најбољи другари, али се тог маја 

променило много ствари. Нисам га више гледала на исти начин 

као пре, заљубила сам се. Дуго времена сам скривала осећања 

према њему, нисам ни знала да осећа исто према мени, док ми 

није све признао. Искрено, плашила сам се, плашила сам се да не 

изгубим такву особу попут њега, да све не пукне, али сам дала и 

себи и њему шансу. У почетку сам мислила да је као сваки дечко, 

али сам касније видела да је тотално свој и другачији. Заволела 

сам га свим срцем, наша љубав је из дана у дан била све веће и 

јача. Знала сам да је онај прави, најсавршенији дечко. Пролазили 

су дани, недеље и месеци, пролазили смо и ми кроз много тога, 

али кажу да је то љубав. Љубав која се једном рађа. У њему сам 

нашла све што сам икада сањала, поклонио ми је рај на земљи, 

они најгори дану су постајали најбољи захваљујући њему, никад 

није дозволио да се осећам тужно и запостављано поред њега.  

Прошла је скоро година, ми смо остали заједно, наша љубав 

према једно другом је постала већа. Чувајте оно што имате и 

цените оно што вам неко пружа. 

Александра Ђурковић  II1 

„И АКО УОПШТЕ ЗНАМ ШТА ЈЕ ЉУБАВ, ОНДА ТО 

ЗНАМ ЗБОГ ТЕБЕ.„ 

Херман Хесе 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 
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22. април - Дан планете Земље 

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, проблем да је преточе у речи и није тако несавладив. 
Овога пута, кроз грађанско васпитање, бавили смо се човеком и његовим односом 
према свету који га окружује. Како се организујемо да планету спасимо од 
несавесних људи проучавали су ученици III1 и III2.  

И техничка оловка пише срцем. 

Гринпис је познат по својим директним акцијама и био је описан као највидљивија организација за 
заштиту животне средине на свету. Организација скреће пажну јавности на еколошка питања и 
утиче на приватни и јавни сектор. Неке акције, мотиви и методе Гринписа били су мета критике 
због незаконитог начина њиховог спровођења. Тако је више од 100 нобеловаца упутило творено 
писмо у којем су позвали чланове организације да окончају своју кампању против генетски 
модификованих организама. Директне акције ове организације изазвале су правне акције против 
активиста Гриписа, као што су казне и условне казне за уништавање тестне парцеле генетски 
модификоване пшенице и оштећења Наска линије у Перуу које се налазе на листи Светске културне 
баштине УНЕСКА од 1994. године. 

Миљан Јанковић III2 

Гринпис  је невладивно међународно удружење еколошких активиста, основано у Ванкуверу са 
канцеларијама у преко 39 земаља и међународним координационим телом у Амстердаму. Don't 
Make a Wave Committee, организација која је настала да би спречила САД да изводе нуклеарне 
пробе на Аљасци,  прерасла је 1972. године, у Гринпис. Циљеви организације су се потом окренули 
ка заштити животне средине и она је постала позната по кампањама против лова на китове, неких 
врста риболова, глобалног загревања, уништавања прашума, нуклеарне енергије и генетичког 
инжењеринга. Гринпис наводи да је њихов циљ да „oсигураju способност Земље да подржава живот 
у свој његовој разноликости” и фокусирају своју кампању на светска питања као што су климатске 
промене, дефорестација, прекомерни риболов, комерцијални китолов, генетски инжењеринг и анти-
нуклеарна питања. Они користе директну акцију, лобирање, истраживање и екотажу како би 
остварили своје циљеве.  

Милан Карготић III1 

Њихове активности: 

убрзавање енергетске револуције за решавање највецћ претње с којом је наша планета 
           суочена, климатском променама. 

одбрана мора и океана супростављањем деструктивном риболову и стварање глобалне мреже 

 заштита светских прасшма, животиња, биљака и људи који од њих зависе 

рад на разоружању и миру решавањем узрока сукоба и позивом на уклањање свег нуклеарног 
наурожања 

стварање будућности без токсина са сигурнијом алтернативом опасним хемикалијама у 
данашњим производима  

ођење компања за одрживу пољоприведу одбацивањем генетски модификованих организама, 
заштитом биолошке разноликости и потицањем друштвено одговорног узгаја хране         

Бојана Јовановић  III1          
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Удружења за заштиту животиња 

Волонтери се свакодневно суочавају са проблемом напуштених животиња. На улицама 
свакодневно видимо напуштене кућне љубимце, из домова избачене,  болесне, повређене, 
отроване. Напуштене и ненаучене да се ван домова, у којима су биле мажене а онда из њих 
избачене, на улици сналазе. Грађани се обраћају удружењима, сматрајући да је њихова 
обавеза да збрину све те животиње. Већина удружења за заштиту животиња бави се 
њиховим збрињавањем и удомљавањем, али све те активности су недовољне да би 
допринеле системском решењу проблема.  

Денис Јовановић III2 

Сигурно, шетајући улицама, сретнете бар једну или више напуштених животиња на које се 
сажалите или их једноставно заобиђете мислећи да су оне проблем. Заправо није тако. 
Проблем је у људима који не воде рачуна о својим љубимцима и, пуштајући их на улицу, 
угрожавају живот како животиње тако и људи. Помоћ напуштеним животињама најчешће 
пружају удружења за заштиту животиња. Удружења своје трошкове око збрињавања паса, 
њиховог лечења, уколико су повређени или угрожени здравствено на било који начин, и 
хране добијају искључиво у виду донација љубитеља животиња и хуманих људи који не 
остану имуни на овај проблем. 
Чланови  Удружења се баве спасавањем напуштених љубимаца са улице. Обезбеђују им 
ветеринарски преглед, лечење, вакцинацију, чиповање и проналазе им нове власнике. Док 
им се не нађу нови власници, пси и мачке су смештени у пансионима. 
Нека од познатијих удрузења у Србији су: Орца, Феникс, Траг, Левијатан, Шапа итд… 

 
Милан Гавриловић III1 

Полазећи од идеје  „једнако право на живот за сва жива бића“, основни задатак удружења 
за заштиту животиња је да еддукују грађане и на тај начин обезбеде одговоран однос људи 
према свим живим бићима, природи и животној средини. Удружења раде на одрживом 
системском решењу проблема напуштених кућних љубимаца, имплементацији постојеће 
законске регулативе која штити животиње и доношењу нове и боље, едукацији о заштити 
и потребама животиња на свим нивоима, од основних школа до свих заинтересованих 
грађана, сензибилизацији људи на патњу животиња и саветовању грађана у вези свих 
питања из области заштите животиња. 

Момчило Ротаревић  III1 

Удружења која имају своја прихватилишта дужна су да збрињавају напуштене животиње у 
складу са законом. Капацитети прихватилишта за напуштене животиње одавно су пуни, а 
само мали број прихватилишта обезбеђује заштиту добробити животиња. Још ниједно 
приватно прихватилиште није регистровано у складу са новим правилником, тако да 
тренутно не може да се дискутује на прави начин о овој обавези удружења. Само мали број 
удружења за заштиту животиња има свој сајт са едукативним текстовима. Едукацијом 
грађана бави се занемарив број удружења, а рад већине удружења није транспарентан, није 
могуће ступање у контакт с њима и нико не зна чиме се она заправо баве. У Србији се 
заправо уопште не препознаје улога организација цивилног друштва у области заштите 
добробити животиња, тако да се оне готово и не помињу као заинтересована страна. Због 
специфичне ситуације у којој се налазе напуштени пси и мачке, већина удружења још увек 
се бави искључиво збрињавањем и удомљавањем паса и мачака. Најбољи пут за 
превазилажење овакве ситуације јесте едукација грађана у области заштите добробити 
животиња. 

Јован Симоновић III1 
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БУДИ ХУМАН КАО ШТО ЈЕ БИЛА ХУМАНА СРБИЈА 1885. 

Шта ради Црвени крст Србије 

 Они су волонтерска хуминатарна организација која помаже 
људима у кризи, ма ко да су и где год били. 

 Омогућују угроженим људима у земљи и иностранству да се 
припреме и одговоре на ванредне ситуације у сопственим 
заједницама. 

 Такође када је криза завршена, помажу људима да се опораве и 
наставе даље са животом. 

 
Како помаже српски Црвени крст 

 
 Српско  друштво Црвеног крста је огранак светске непристрасне 

хуманитарне организације, међународног покрета Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца. Српско друштво Црвеног крста је основано 
6. фебруара 1876. године и регистровано је као добротворно 
удружење са преко 31.000 волонтера и  око 2000 чланова. У 
средишту њиховог рада је пружање помоћи људима у кризи, како у 
Србији, тако и у иностранству. 

 24. марта 1876. године, на иницијативу Српског друштва Црвеног 
крста Кнежевина Србије приступила је Женевским конвенцијама. 

 Црвени крст је посвећен помагању људима без дискриминације, 
без обзира на њихово етничко порекло, националност или 
религију. 
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Јовановић Бојана II1 Ла

 

Петар Новаческовић III1 

Петар Новаческовић III1 

Црвени крст током другог светског рата  
 

• Током Другог светског рата Друштво је деловало под именом 
Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, а крајем 1944. 
године у свим републикама основани су главни одбори Црвеног 
крста. 

•  У периоду распада бивше Југославије, Црвени крст Србије 
наставио је да остварује своје задатке збрињавајући велики број 
избеглица и расељених, дистрибуирајући помоћ од међународних 
донатора, углавном од Међународног комитета Црвеног крста, 
Међународне Федерације друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца, Високог комесаријата за избеглице Уједињених 
нација, од Светског програма хране, Хуманитарног бироа 
Европске уније и националних друштава и донатора који су 
прузали помоћ током деведесетих и почетком овог века. 

Прикупљање средстава 

• Као добротворна сврха, Српски Црвени крст се у великој мери 
ослања на добровољне прилоге чланова јавности и организација 
како би обавио свој посао. Поред тога, зарађује и од својих 
комерцијалних услуга, укључујући обуку прве помоћи (за радно 
место), пружање прве помоћи на догађајима и пружање помоћних 
посада службама хитне помоћи. 

• Иако су личне донације важне, обим корпоративних донација 
може да направи огромну разлику за друштво. Управо је 
иницијатива компаније "Хенкел", која је ове године 27. марта 
донирала Црвеном крсту више од 185 тона својих производа, те 
тако пружила помоћ најстаријим суграђанима који су у својим 
домовима током трајања карантина, показала важност хуманих 
акција великих компанија. 

Лазар Перовић III1 
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Јован Симоновић II1 

Силвија Илић I1 

Марија Милошевић I1 

 

У оквиру обележавања 8.марта, Дана жена,  у Дому ученика у Пољопривредној 

школи „Рајко Боснић“ у Букову организован је шаховски турнир. Угостили смо 

екипе иУчесници турнира поред домаћина били су и ученици и професори Техничке 

школе, Музичке школе и Гимназије. Нашу екипу представљали су ученици: Марко 

Лицуловић II2, Данијел Негојицић III1 и Павле Ошић III2 док су углед чколе у игри 

мудрости и стратегије бранили професори: Миладин Тодоровић, Станко Плавшић, 

Ненад Ницуловић и Дарко Адамов. Сви љубитељи шаха показали су завидно умеће, 

ипак, турнир је морао добити свога победника. Пласман екипа наше школе је ове 

године био одличан; ученици су заузели друго а професори прво место. 

Свим учесницима Шаховског турнира честитке. 

СПОРТСКИ КУТАК 
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Јован Симоновић II1 

Силвија Илић 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 



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 

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 

 

          

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН 

   Миомира Радосављевића Пикија 9  

                                                            019/544-185              

       tehnickanegotin@gmail.com  

           www.tehnicka-negotin.com 

 

                   24. АПРИЛ 2020. 

                         Н Е Г О Т И Н 
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