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Техничка школа Неготин 

И оно што нам је до марта 2020. било незамисливо претворило 
у свакодневицу. Школа и наставници су вам ушли у кућу, право 
у дневну собу. И остали до краја године. 

Суочени са опасношћу, били смо приморани да наставу и 
дружење из реалног пребацимо у виртуелни простор. Гугл 
учионица нас је све изненадила, разликовала се од оне у школи 
у коју смо улазили слободно, без устезања и страха. У њој није 
било клупа и столица на којима, клатећи ногама, седите и 
причате за време одмора, табли са тезама, формулама и 
једначинама. Изненадила вас је својом стерилношћу. Речи 
професора заменили су текстови, графикони, слике. 
Постављени материјали и домаћи задаци били су вам доступни 
у сваком тренутку. Али постављали су вам и опасне замке. 
Време вам је цурило кроз прсте. Уверени да имате времена да 
их урадите касније, нисте их слали на време и због тога нас 
љутили јер нам је било тешко да вам објаснимо са каквим ћете 
се проблемима суочити ако не схватите да и онлајн школа 
подразумева рад који се оцењује. Али, када сте у једном 
тренутку прихватили чињеницу да промена простора не 
подразумева и промену односа према раду, обавезама и 
одговорностима, савладали технику слања задатака која вам је 
у почетку представљала ноћну мору, уверили сте се да се 
препреке савладавају, а проблеми решавају ако постоји добра 
воља. 

Савладати учење на даљину није био лак посао ни за вас ни за 
ваше професоре, али то је био добар тест за све нас. Успели смо 
да победимо страх, да покажемо солидарност, упорност, 
истрајност. Можемо бити задовољни, положили смо важан 
испит.  

РЕДАКЦИЈА: 

Главни и одговорни уредник   

 Весна Перић 

 

Редакција 

 Актив српског и 

страних језика 

 

Техничка помоћ 

 Александар Талић 

 

Насловна страна 

 Марјан     

Костандиновић 

ученик III2 

Поштовани ученици и 
родитељи, 

Прошла школска година 

завршила се у измењеним 

околностима које нам и 

нису биле баш по вољи. 

Затворени у домовима због 

пандемије, радили смо на 

даљину. Вирус нам  је 

променио навике, одузео 

изборе, ускратио дружења, 

изврнуо живот наглавачке.  
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Реч директора 



 

Поштовани ученици, 
 
Желимо да добијете професоре дорасле вама, способне да вас на прави начин воде 
путем одрастања, кадре да препознају и на прави начин пробуде у вама  неоткривене 
таленте. 
 
Немојте престати да жудите за знањем. Не дозволите да вам  ико ту жеђ угаси. 
 
Никада се не заустављајте пред оним што сте очима видели; зађите дубље, дођите до 
корена. 
 
Желимо вам да склопите истинска пријатељства, она права, не вуртуелна. Развијте у 
себи и негујте емоције јер без њих знања немају никаквог смисла. 
 
Научите да будете искрени, отворени и да цените те исте особине код других. Искрено  
се надамо да имате снове и да верујете да ћете их остварити. 
 
Желимо вам да будете слободни, слободни да причате, да бирате, волите, сањате, 
живите.  
 
Спознајте и размислите због чега нешто учите - ако се не запитате „зашто“ ништа неће 
имати смисла.  
 
Од срца вам желимо да будете раздрагани, да се радујете малим стварима, да окренете 
леђа извештачености и баналности и да свакога дана живите, радите и мислите негујући 
индивидуалност. 
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Школа је, кажу, озбиљна ствар. 
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Није уобичајено да деца рођена у великим градовима своје средњошколско 
образовање стичу у малим срединама. 
Петра Недељковића, рођеног Београђанина, за Неготин вежу родбинске везе, а након 
завршеног четворогодишњег школовања у Техничкој школи, и пријатељство које је 
стекао међу друговима. 
“Моје порекло је из Неготина. Мој отац је Неготинац, овде живе моји баба и деда. 
Пружила ми се прилика да упишем овде жељени смер, техничар рачунара, након 
завршене основне школе у Београду. Први сусрет са школом заиста је био добар. 
Прва година јесте била прекретница, али сам тада баш био посвећен настави и 
учењу. Мени је то била најбитнија година у којој сам, признајем, стекао важне 
навике које су ми касније помогле при учењу”, каже носилац признања ученик 
генерације Техничке школе. 
Признању се, каже, није надао нити је о њему размишљао. Прва година је истиче, 
била напорна јер је требало поставити добар темељ за преостале школске дане. Није 
му било тешко ни да се навикне на нову средину јер је већ имао другове које је 
стекао на летњмм распустима која је проводио у очевом родном граду. 
Петар ће из Неготина и Техничке школе понети лепе успомене. И даље ће га, каже, за 
овај град везивати породица и пријатељи са којима је одрастао као и они са којима је 
делио школску клупу. 
“Понећу добре успомене из школе. Професори су били добри. Оно што недостаје је 
пракса. Имали смо делимичну праксу али је нисмо “имали у рукама”. Доста смо тога 
само писали, учили теоретски, а требало је да научимо практично. То ми највише 
недостаје. Професори су се трудили да нам пренесу што више знања и дали су ми 
добар темељ за факултет. ИТ кадар је дефицитаран и тражи се. За 10 година 
видим себе као успешног грађанина зато што волим то што радим и што ћу 
радити. Та љубав се управо родила у овој средњој школи и мислим да нећу имати 
већих проблема током студирања.” 



„Доброта много зна и може, а 

говори само осмехом“, рекао је 

наш нобеловац Иво Андрић. 

Српски просветитељ Доситеј 

Обрадовић је тврдио да је само 

добар човек срећан. Да је 

доброчинство једино благо које се 

повећава дељењем сматрао је и 

италијански историчар Чезаре 

Канту. Толико је исписаних и 

изговорених хвалоспева на рачун 

доброте, једне од највећих 

људских вредности и  етичких ка- 
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„Доброчинство је једино благо које се повећава дељењем.“ 
Чезаре Канту - италијански историчар 

 
Доброчинство говори само за себе. 

Нема потребу да буде јавно обелодањено нити тражи 
противуслугу. Осете га и препознају други. 

тегорија. Па, како смо онда од онога да се добро добрим враћа спали на то да су добар и 

луд браћа? Шта се то догодило са врлином над врлинама и где се изгубила мисао да 

“добри људи светле издалека попут врхова Хималаја”? 

Осиромашена димензија човека 
 
Да ли је књижевник Меша Селимовић био у праву када је говорио да увек сви знају за 
несрећу и зло, само добро остаје скривено? 
Социолог културе Ратко Божовић каже да је у турбулентним временима у људима 
осиромашила димензија човека, урушили су се достојанство и емпатија. Доброта, као 
ментално стање или дело благонаклоног понашања према другима, изгубила је значај 
који је носила од искона. 
 
„Пострадала је морална интелигенција, па од потребе да видимо себе, више не видимо 
друге. С друге стране, прилично смо "лакореки". Вербално се саживљавамо с невољама 
других, звучимо саосећајно и несебично, али алтруизам је много више од тога. Ако 
седимо у топлој соби и гледамо како се људи смрзавају, саосећајући се речима са њима, 
заправо нисмо спремни да се ухватимо у коштац са њиховим проблемима све док не 
изађемо из позиције егоцентризма и егоизма. Суштина је не само да кажемо да нам је 
жао, него да пронађемо начин да некоме заиста помогнемо, да проблем пријатеља или 
комшије доживимо као сопствени и преузмемо одговорност за његово разрешење.“ 



 
Опроштај на климавим ногама 
 
„Кад кажемо да смо добри јер смо спремни да опростимо, али не и да заборавимо, значи 
да је наш опроштај на климавим ногама. А то онда важи и за нашу доброту. Ако се и 
даље присећамо неких ствари које су нас повредиле, значи да је само питање када ће се 
активирати потреба да због њих бурно и нетолерантно одговоримо.“ 
 
Широк спектар манифестовања 
 
Чињење доброг често се поистовећује искључиво са материјалним давањем, што је 
погрешно, јер човек човеку може помоћи на милион начина. Тако је швајцарски песник 
Готфрид Келер говорио да неколико добрих људи собичак увек чине топлим и без пећи, 
крова и прозора. Јер, спектар манифестовања ове врлине је широк. 
“Да би људи чинили добро, морају да имају чиме да помогну другом. Сиромашан не може 
да реши проблем сиромашном, али зато постоје ствари које се дељењем не троше. Тако 
паметан може да помогне некоме да се едукује и тиме не губи ништа од свог богатства, 
јер знање не може да се потроши. Доброта се испољава и тако што показујете 
човечност у односу на оне који се од вас разликују, а не тако што, рецимо, обожавате 
своју нацију, а мрзите све друге. То се добротом не може звати ”, каже социолог 
културе. 
 
Маргот Силк Форест, ауторка књиге "Мала школа доброте", каже да је ова вредност 
заразна. И да треба да је ширимо на једноставан начин - тако што ћемо бити добри. 
„Наша дела су заразна без обзира на њихову природу. Било да нас спаја смех или подсмех, 
ми усталасавамо мрежу. Хтели-не хтели, неминовно смо међусобно повезани. Попут луга 
јасика, наизглед засебних али повезаних истим тлом, ми смо чланови исте породице. 
Човекове породице“  
 
Да, доброта може да буде заразна. Али предуслов за њену распрострањеност је 
колективно примећивање и фаворизовање људи добре воље, енергије и снаге, а не 
моралних аветиња које представљају саму супротност доброчинства. 
„Највећа несебичност је када неко некоме помаже, али тако да не рекламира своје име. 
Истински добротвор је човек који нема потребу да се његово дело јавно обелодани, како 
би на основу њега градио репутацију. Јер, оно је тада најискреније, најплеменитије, 
најљудскије. Често заборављамо на суштину доброчинства, на оно што она изворно 
јесте. А, то је чин без противуслуге.“ 
 
Социолози тврде да је малограђански размишљати у духу “чиним добро да би ти мени 
чинио”. Када за неког кажемо да је добар човек, требало би да пред собом имамо особу 
која је несебична, има разумевање за друге, толерантна је, искрена и знамо да никог неће 
злонамерно повредити. Међутим, све се чешће чује да се добро не исплати или се чак 
обије о главу јер зло побјеђује и уткано је у све поре друштва. Многи замерају добрима да 
то допуштају, јер се повлаче, свесно постају мањина коју вређају, омаловажавају, ругају 
јој се. А они ћуте и трпе. Па се онда и одиграва сценарио из цитата Алберта Ајнштајна по 
којем је свет опасно место за живот, не због људи који су зли, већ због добрих људи који 
ништа не предузимају. 
Иако је ова вредност деградирана, не би требало да је се одричемо, нити да престанемо да 
је учимо јер је то, како је тврдио Сократ, могуће. Она је неопходна зато што нам отвара 
срца, улива наду и храбри нас у борби са животним тешкоћама. 
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И не заборавите, што више доброте видимо, све је више примећујемо. Има племенитих 
људи око нас. 
 
Текст преузет и адаптиран са нет странице часописа „Новости“. 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 
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Тиме што доброту 
ширимо око себе 
истовремено је 

учвршћујемо и у 
себи самима 

Вани хладно,  
а изнутра топло. 

Никола Опрић II1   

ДОБАР ЧОВЕК ЧИНИ ДОБРА ДЕЛА 

Главна је карактеристика несебичне доброте да је непрепознатљива, 

невидљива, ненаслутива - јер доброчинство које гласно изговара своје име 

није никад несебично. Амели Нотомб 

Доброта се налази у срцима људи 

Милица Савић II1 

 
Када неки човек позајми или поклони нешто што му није 
потребно некоме ко је сиромашан, та особа се може сматрати 
и назвати хуманом. Постоји много људи који желе да 
помогну сиромашним породицама које немају новца ни за 
хлеб, али, нажалост, има и људи који су себични. Они нису 
спремни да помогну никоме, ни сиромашним који једва 
преживљавају, ни људима који су физички и психички 
болесни. Такве, себичне и безосећајне,  можемо срести 
свугде и увек. Они неће инвалидима да уступе своје место у 
аутобусу него се свађају са њима или се праве да их не виде. 
Не примећују их јер  само мисле на себе. Ако некоме ко је 
сиромашан помогнеш, позајмиш оно што му треба а нема, он 
ће нас ценити. Себични људи не воле да виде хуманост код 
других, они би се стално свађали са нама који чинимо добра 
дела. И још наглас говоре: - Што то њима дајете кад су 
беспомоћни? 
А ми ћутимо. Не знамо шта да им одговоримо. Не слажемо 
се са њиховим мишљењем, не свиђа нам се њихова 
себичност. Али не желимо да их увредимо. И зато ћутимо. А 
ћутимо и зато што себичним људима, шта год рекли, не 
ваљамо. 

Немојте се трудити да само ви будете добри, 
већ да и свет што га иза себе остављате постане добар. 

 
Ивана Дејановић II3  
 
Један од Маркесових најмудријих цитата гласи: “Човек има право да гледа 
другог одозго, једино када треба да му помогне да се усправи.” Лепо је он 
то рекао, али се људи изгледа све мање осврћу на његове речи. А порука је 
толико јасна! Једино хуманост може да буде изговор ако некога, у тренутку 
док му пружате руку помоћи, гледате са висине! Хуманост је врлина која у 
последње време изгледа није на цени. Људи живе у својим микросветовима 
и не желе да виде друге и њихове потребе. А чињеница је да када некоме 
помогнемо, ми се осећамо лепо и испуњено. Због тога, ако ништа друго, 
будите хумани из себичних разлога. Биће лепо вама, али и онима којима 
ћете помоћи!  

https://youtu.be/9B8hS046g0A
https://youtu.be/9B8hS046g0A
https://youtu.be/9B8hS046g0


 

 

 

 

 

 

 

"СЛАТИ СВЕТЛОСТ У ДУБИНЕ ЉУДСКОГ СРЦА –  

ТО ЈЕ ПОЗИВ УМЕТНИКА." 
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Доброту морате наћи у себи 
Александра Ђурковић II1 
 

Једна од важних делова за очување живота, 
како људи, тако и животиње, па и биљака 
јесте хуманост. У сваком човеку постоји 
макар мало саосећања и жеље да помогнe 
другоме у невољи. Живот нас ни мало не 
мази. Сусрећемо се са многим недаћама 
изазваним од стране човека или природе. 
Сведоци смо ратова, суша, глади, болести, 
великих земљотреса, поплава, пожара…. 
Свуда човек страда и сцену стаје 
хуманопотребна му је помоћ. Ту на ст. Од 
помоћи медицинског особља до најмлађег 
детета, свака помоћ је важна. Неко ће 
износити повређене из рушевина, неко ће 
дати крв, неко ће скупљати одећу и обућу, 
неко храну. Они који су способни ће помоћи 
финансијски, али је јаднако важно помоћ 
клинца из комшилука који ће старима донете 
намирнице из продавнице и лек из апотеке. 
Све је више апела за помоћ за скупо лечење 
деце, изградњу крова над главом страдалима 
у разним несрећама, за помоћ бескућницима 
и гладнима. Свако од нас може да покаже 
хуманост и према животињама и биљкама 
тако што ће макар нахранити пса луталицу 
или посадити једно дрво. Зато покажимо 
своју хуманост за почетак куцањем броја 
телефона за помоћ неке коме је помоћ 
неопходна. Осећаћемо се боље.  

СВЕТ ЈЕ ОПАСНО МЕСТО ЗА ЖИВОТ; НЕ ЗБОГ ЉУДИ КОЈИ СУ ЗЛИ, 

ВЕЋ ЗБОГ ДОБРИХ ЉУДИ КОЈИ НИШТА НЕ ПРЕДУЗИМАЈУ. 

Ту смо на земљи да бисмо 
другима чинили добро; 
зашто су ту други, појма 

немам 
 
Кристинa Кицушић III2а  

Сећам се, имала сам 7 година. Са 
дечијим хором “Дугине Боје” 
путовала сам и наступала на 
концертима у разним државама. 
Сва та путовања и наступи су још 
увек живи у мом сећању, али 
један концерт ћу заувек памтити. 
Због људи које смо усрећили и 
среће коју смо и само осетили. 
Сећам се да је концерт био 
заказан у хотелу Инекс и да је 
сала за свадбе била пуна старијих 
људи, родитеља са децом, 
средњошколаца. Било нас је 
барем 200. Међу нама много 
људи без крова над главом и 
новаца да купе храну и оно 
неопходно за живот. Разлог да се 
окупимо била је наша жеља да им 
помогнемо: новцем,  одећом коју 
смо престали да носимо, 
играчкама, прибором за школу, 
обућом. У певању и игрању 
придружили су нам се и они 
сами. Након завршеног концерта 
поделили смо им огромне кутије 
пуне хране, ствари и новац. Не 
могу да опишем тај осећај када 
сам им у очима видела сузе 
радоснице. Мислим да сам била 
срећнија од њих иако сам била 
мала. Родитељи ми нису много 
причали о животу и проблемима, 
како је немати нешто, како је 
немати ништа, чак ни за парче 
хлеба. Била је то за мене животна 
школа.  



„Језик је делић комплекса ствари које нас чини 
људима"  

Роберт Фоли, антрополог и професор  

Наши ТикТокери у акцији ☺☺☺ 
 
Европски дан језика ове године смо обележили рецитовањем енглеске љубавне 
поезије. Да вас упознају са предивним стиховима Јејтса, Бајрона и Блејка, потрудили 
су се ученици ТШ Лазар Перовић IV1, Алекса Станковић и Александар Столић III1. 
Подршка и помоћ нашим рецитаторима ни овога пута није изостала. Уз њих су биле 
Јадранка Манојловић, професор енглеског језика и Весна Перић, школски 
библиотекар. Вирните и уживајте у лепим стиховима. 
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https://www.facebook.com/137804130246608/videos/710597856505403/
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P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

Међународни дан писмености 

Међународни дан писмености смо ове године, због измењеног начина организовања 
наставе, обележили другачије. Услова  за час у библиотеци није било, али то не 
значи да се нисмо снашли. На часу енглеског језика ученици II1 и IV1 су са својом 
професорицом Јадранком Манојловић направили листу речи које тинејџери 
користе у српском и енглеском у разговору на мрежама, а Весна Перић, школски 
библиотекар, их је измиксала кроз кратке дијалоге и зачинила читаву причу 
примером из француског језика. Захвални смо им што су родитељима и 
професорима, који су и сами у младости користили сленг, на тај начин приближили 
језик нових генерација и помогли да разумеју поруке које често изгледају без 
смисла.  

„Ћаос! Значи, нема шансе да се данас видимо. Немој да се љутиш, плиз. Нема шта 
ми се није догодило. Нећу да те смарам причом, али чуј само брифинг: кеву каширали 
с посла. Пије оне „кокице“ за смирење и само кунта. Таман ја то ставим на „игнор“, 
кад – ћале пук'о, комир'о се са неким пајтосима на сплаву, довела га јутрос мурија. 
После тога упада швеца, сва зарољана, шутно је дечко због неке рибе која има 
исељеничку визу за Канаду. Зипа ту љигу! Значи, не да нисам у возном стању, него 
морам да се ресетујем. Идем да се онесвестим, па ти се јављам.“ 

Брине ли вас употреба србиша? Мишљења су подељена. Док су професори 
матерњег језика очајни због употребе неологизама, енглеских речи, узречица 
(значи, просто, дефинитивно и типа ово-оно) у говорном и писаном језику својих 
ученика, лингвисти не виде разлога за бригу јер свака генерација има свој жаргон, 
тинејџерски језик који са уласком у свет одраслих „заборави“. 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/861861161017850


 

 

 

P. 

S. 

Први светски рат (1914-1918) представља највећи оружани сукоб који је до 

тада вођен. Највеће борбе одиграли су се у Европи, али је рат вођен и у 

деловима Азије и Африке. Погинуло је око 10 милиона људи, а рањено око 20 

милиона. Дана 11. новембра 1918. године Немачка је капитулирала. Примирје 

је потписано у железничком вагону у Компијену, недалеко од Париза између 

сила Антанте и Немачке. У Републици Србији, али и свету овај дан се 

обележава као државни празник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталијина рамонда користи се као главни мотив за амблем за овај празник, 

који има вишеструку симболику и говори о српском народу и искушењима 

кроз који је прошао током и после Првог светског рата. У питању је угрожена 

врста која расте на истоку Србије и врху Кајмакчалану, где је српска војска 

водила жестоке борбе током стварања предуслова за пробој Солунског 

фронта. Цвет је назван по краљици Наталији Обреновић, а познат је и као 

„цвет феникс“, јер чак и када се потпуно осуши, ако се залије, може да оживи. 

Због тога је и Наталијина рамонда изабрана за симбол обележавања овог 

празника- указује на уздизање српске државе из пепела након Првог светског 

рата.  

Мирјана Живановић, професор историје  

Дан примирја у Првом светском рату 
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„Све што сам имала 
мени је убијено 

И ја сам убијена кад су 
убили моје дете 

Оваквих као што сам ја 
има у... колико хоћете  

Можете замислити како 
је проводити... кад нема 

ко врата да отвори  

Кад дођу рођендани 
деци а њих нема 

Моја агонија никад неће 
стати 

Мени је пресуђено кад је 
моје дете убијено 

Моја душа кад би се 
могла отворити туга би 

прекрила цели свет 

Тешко је и замислити 
колико човек човеку 

може загорчати живот.“ 
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Српске жртве 
О српским жртвама у II свет-
ском рату, али и другим црним 
мрљама у историји човечанства 
са ученицима I1 ТШ разговара-
ле су, Мирјана Живановић, 
проф. историје, Надежда Ђорђе-
вић, проф. социологије и Весна 
Перић, проф. грађанског васпи-
тања.  



 

 

P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

Прву збирку поезије „На ветру љубави и туге“ објавио је у септембру 

2016. године, чији је рецензент академик Матија Бећковић. Остварио је сарадњу 

са  глумцима који су говорили његову поезију (Миша Јанкетић, Аљоша Вучковић, 

Горан Султановић, Воја Брајовић, Бранислав Лечић, Сергеј Трифуновић). 

Заступљен је у разним зборницима, електронским и штампаним, објавиљиван у 

Књижевним новинама УКС/а, на италијанском блогу за поезију и уметност 

Вербумландиарт. Награђиван је у земљи и иностранству. Заступљен је у 

интернационалној антологији „Градитељи мира уздигните се“ са песмом ПИСМО 

ЧОВЕКУ, са којом је освојио прво место у категорији за најбољу видео у поезију 

(Леће 2016). Награду му је уручио професор  Хафес Хајдар-италијански кандидат 

Нобелове награде за мир.  

Марко Станојевић је рођен 02.03.1992. у Неготину. Живи у Београду.  О поезији, 

инспирацији и узорима са Марком разговара Немања Јанковић, ученик III1 

Техничке школе Неготин. 

Да те питам? 
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Кутак за поезију - Марко Станојевић 

https://www.youtube.com/watch?v=GjdBltxAEAM&ab_channel=MarkoStanojevic


 

  
17 

P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

Одакле ти инспирације за песме? 

Инспирацију проналазим посматрајући себе као биће које непрекидно сазрева кроз 
искуства која нам живот сам по себи намеће, а писање је ту, да о тим искуствима 
посведочи и да их забележи.  

Када си почео да се бавиш поезијом? 

Поезију сам почео да пишем на крају својих студија, најпре је она била неки вид хобија, 
а врло брзо се претворила у свакодневни живот и тако је дошло до тога да објавим прву 
збирку, а касније и остале збирке и да практично, на неки начин, један део себе посветим 
и књижевном стваралаштву.  

Да ли имаш неког узора? 

Моји узори у поезији су Бранко Миљковић и Иван В. Лалић када је поетски језик у 
питању, међутим узоре проналазим и у филозофији, психологији, теологији које такође 
имају снажан утицај на моје писање, али и на мене као човека.  

Шта описују твоје песме? 

Песме сведоче човека који трага за собом као целином, а ту целину нам једино љубав 
муже пружити,  а писање је као што сам већ рекао, само сведочење тог пута кроз који ми 
пролазимо читавог живота.  

И за крај да ли имаш неку поруку за читаоце? 

„Нека буде борба непрестана; нека буде што бити не може" 

 
У ЗАГРЉАЈУ СУЗА 
 
Тешка мисао творила је тишину, 
по залеђеној крви клизала су осећања 
и падала у провалију бескраја 
 
Требао сам себе као дете мајку 
чезнуо као запуштена биљка 
све док сузе нису проговориле, и рекле: 
 
Ако те нема у строфи, ти си мртва природа, 
ако те нема у стиху, нема те нигде, 
ти си песник, твој живот је умирање у балади о  
љубави... 
 
И роди се осмех у загрљају суза 
осетих своје биће у неколико капи слане 
течности 
јер Плач је рука којом љубав додирујеш 
а, ко љубав додирне, добио је себе 
 
ко је добио себе, има читав свет...  

 
РАЂАЊЕ ЉУБАВИ 
 
 Кад је живот постао узак простор 
предао сам се хартији, 
утонуо у бескрајну белину, 
облак који плови на земљи - 
у поезију, песму што нема краја 
и постао појам изгубљености 
.......................................................... 

Не исписујем речи, 
него издахе дубине 
роним кроз свет који је све осим воде 
слушам гласове ћутње 
и чујем све осим себе 
 
Чезнем као заувек заборављено 
 
Али: 
 
Кад последња мисао прође 
кроз тишину и самоћа остане сама 
знаћу: љубав се поново родила 
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     „Creative, successful, dyslexic“ одломак из романа Маргарет Рук 
 
 
Када сам ја био ђак, наставници нису знали шта је дислексија. У моје време у школама 
уопште није било много места за саосећајност, разумевање и људскост. Али не љутим се на 
своје наставнике. Неки од њих су хтели да помогну ученицима, али им то није било 
дозвољено. Посветити пажњу деци, показати разумевање, саслушати њихове проблеме – то 
се тада просто није радило: прошлост је нека друга земља. 
 
Моје идеје на часовима увек су биле у сукобу са оним што су наставници говорили. Сећам 
се да је учитељица једном рекла да људска бића трећину живота проводе спавајући. 
Подигао сам руку и питао: „Ако бог постоји, зар то није грешка у његовом плану? Када 
правимо неку ствар, желимо да буде ефикасна. Да сам ја бог, људи не би морали да спавају. 
Тако би могли да учине за трећину више добрих дела“. 
 
„Ћути, будало“, рекла је, „онда би лоши људи чинили за трећину више лоших дела“. 
Мислио сам да је моја идеја занимљива. Био сам креативан. И њен одговор је био добар. 
Али ето, назвала ме је будалом само зато што сам то помислио. 
 
Једном је говорила о Африци и „локалним дивљацима“, а ја сам је питао: „Ко вам даје 
право да одређујете ко су дивљаци?“ Она је одговорила: „Ко је теби дао право да ми 
противречиш?“ – и тако сам себи направио проблем. 
 
Када сам схватио да ми писање не иде, затражио сам помоћ од учитељице. Она ми је рекла: 
„Није то ништа страшно. Не могу сви да буду паметни. Али сигурно си добар у спорту. 
Иди напоље, играј фудбал“. „Одлична идеја“, помислио сам тада, али данас знам да сам 
био жртва стереотипа. 

Октобар - Европски месец подизања свести о 
дислексији 

Zn  ͣ ͫj  ͣš  ͭ ͣj  ͤ  ͩsͥl kͤs jͥ  ͣ

„И ја имам дислексију.“   

„То значи да свет видиш 
другачије; искористи то 
као предност.“ 

Особе са потешкоћама у чита-

њу често су маргинализоване, 

а родитељи деце која пате од 

дислексије не знају како да се 

носе са овим изазовом. Стога 

је неопходно радити на поди-

зању свести јавности да пре-

позна дислексију као потеш-

 коћу у учењу и схвати значај 

адекватног третирања и еду-

кације дислексичне деце. 

https://www.facebook.com/watch/?v=348634982908458
https://www.facebook.com/137804130246608/videos/348634982908458/


У ПОТРАЗИ ЗА ИСТИНОМ 

Већ у школи сам имао песме у глави. Када сам имао 10, 11 година, моја сестра их је 
записала. Са 13 сам могао помало да читам, али читање ми је било напорно и брзо сам 
одустајао. Мислио сам, ако могу да прочитам колико која новчаница вреди, то је 
довољно. За остало ћу да питам друге... 

Никада нисам мислио да сам глуп. С тим нисам морао да се носим. Ако човек који 
одлично чита и пише каже да су црни људи дивљаци, знам да је он тај који је глуп, а не 
ја. Веровао сам у себе. 

Песме из прве књиге сам говорио девојци, а она их је записивала. Књига је добро 
прошла, нарочито у црној заједници. Писао сам „њид лув“ уместо „њитх лове“. Нико 
није рекао да су песме дислексичне – сви су мислили да пишем фонетски. 

Када сам напунио 21 годину уписао сам се на курс писања и читања у Лондону. 
Наставница ми је рекла да сам дислексичан. Питао сам је: „Хоћу ли морати да се 
оперишем?“ Она ми је објаснила шта то значи и мени је синуло: „Да, то је то. А већ сам 
мислио да лудим“. 

Наставио сам да пишем песме, романе за тинејџере и разне друге књиге и правим 
музику. И данас када треба да напишем „чвор“, морам да застанем и размислим како се 
пише. Понекад нацртам нешто што ће ме подсетити на реч која ми је потребна. Ако не 
могу да се сетим како се пише „питање“, ставим знак питања и касније се вратим на то 
место. 

Прво што примећујем код књига је њихова дебљина. Знам да исто раде многи млади 
људи којима читање тешко иде. Када ми је Универзитет Брунел понудио да предајем 
поезију и креативно писање, знао сам да ће моји студенти бити формално образованији 
од мене. Увек им говорим: „За добру оцену на овом курсу довољна је добра меморија – 
али без страсти, креативности и индивидуалности оцена не вреди много“. 

Данас су људи спремнији да прихвате моју дислексију. Поезију могу да говорим пред 
публиком јер не морам да је понављам увек на исти начин, реч за реч, али никада јавно 
не читам из својих романа. На књижевним фестивалима уместо мене чита глумац. Када 
бих ја читао, не би ми остало енергије ни за шта друго. 

Ако људи око вас не могу да схвате шта је дислексија, то је њихов проблем. Ако људи 
око мене имају проблем с мојом бојом коже, нећу због тога почети да размишљам како 
да постанем бео. То је њихов проблем, а не мој, и они треба да га решавају.  

Ако сте дислексични и чини вам се да вас нешто спутава, не заборавите: то нисте ви. 
Дислексија је на много начина човеково природно стање. 

Читање и писање су неприродни. Кад погледате сликовно писмо као што је кинеско, 
препознаћете знак за жену јер личи на жену. Знак за кућу личи на кућу. Како смо од 
слика стигли до кука и квака које представљају гласове? 

Зато немојте замерати себи. Ако сте родитељ дислексичног детета, немојте мислити да 
је то недостатак. Дислексија није мера интелигенције: можда је ваше дете геније. Деца 
ми понекад прилазе и говоре: „И ја имам дислексију“. Ја им одговарам: „То значи да 
свет видиш другачије; искористи то као предност. Ми дислексични људи то можемо – 
ми смо архитекти, дизајнери“. Некада ми се учини да су поносни због тога што смо 
слични. Ако им то помаже, одлично. Ја нисам имао подршку као дете. Зато кажем: 
„Проклети недислексичари, шта замишљате, ко сте ви?“ 
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"СЛАТИ СВЕТЛОСТ У ДУБИНЕ ЉУДСКОГ СРЦА –  

ТО ЈЕ ПОЗИВ УМЕТНИКА." 
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"Јаук се чује без обзира да ли тучеш, 
или тебе туку." 

"Добар човјек не постоји, то је заблуда 
лоших људи. Добар човјек је вјештачка 
творевина, резултат тешке унутрашње 
борбе са самим собом. Када би та сумњива 
појава, коју називате добрим човјеком, 
бар одшкринула пенџере свог унутрашњег 
свијета, виђели бисте да је унутар свих нас 
мање или више исти кал, саздан од 
сличних неквалитета. Зато бих радије, 
умјесто о добром, говорио о паметном 
човјеку. Буди паметан да не би био лош. 
Паметан човјек поваздан бишће по себи, 
одстрањује своје лошости, и у једном 
тренутку схвати да никада није доста тог 
бискања, да је лош карактер наш душевни 
коров, ти га пљевиш а он се отима, расте 
ли расте. Не дате се ни ти ни он у тој 
пљевидби без краја. Никада не можеш 
одстранити своје мане, али никада не 
смијеш ни престати да их таманиш. А ако 
си упоран, ако се не предајеш, онда ти се 
послије деценија савјесног рада може 
десити и то да у огледалу угледаш неког 
насмијаног и смиреног себе. И ту ти је 
можда кључ. Ако потаманиш довољно 
својих зала, ако их некако туриш под 
контролу, онда испод њих избије ведрина. 
Појави се осмијех. Најљепши призор на 
неком човјеку је његов осмијех." 

 Зуко Џумхур 

ИСКЉУЧИ НАСИЉЕ 

ЗАТО ШТО ЗА НАСИЉЕ НЕ ПОСТАЈЕ ОПРАВДАЊЕ 

 
Јесу ли људи зли? Има ли у мени 
зла колико и у другим људима? 
Јесам ли спреман и способан да 
препознам сопствено зло и да 
контролишем себе? Обузима ли ме 
љубомора, завист, подлост? Имам 
ли у себи порива за осветом и 
осећам ли љуту мржњу? Ово су 
само нека од питања којих се 
прибојавамо да поставимо себи јер 
слутимо да нам се, ако бисмо на 
њих искрено одговорили, и не би 
допао сопствени одраз у огледалу. 
Ма колико нас обузимао страх од 
спознаје свог сопства, морамо их 
постављати себи. И искрено одго-
варати на њих. Уосталом, са собом 
причамо, тај унутрашњи разговор 
нико не чује. Али ће приметити 
разлику у нашем понашању јер, 
након првих невештих корака у 
самоанализи и стидљивих при-
знања да смо скројени и од добрих 
и од лоших особина, променићемо 
у понашању оно што се не допада 
ни нама ни другима. 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 
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Да ли је насиље постало 
начин живота 

Денис Хоповац I2 
 
Врсте насиља могу бити 
психичко и физичко. 

Психичко не оставља модрице и 
ожиљке, оно оставља последице 
на ваше ментално здравље као 
што су депресија, анксиозност, 
мисли о самоубиству или по-
кушај самоубиства, повлачење  у 
себе 
Физичко насиље подразумева 
примену физичке силе на другу 
особу, односно жртву која се 
најчешће огледа у ударању, 
шамарању, гурању, наношењу 
посекотина, повреда. 
Физичко насиље је кад се, 
рецимо, неко јако напије па оде 
право у тучу. 

 

"Док стоји право јачега, нико није сигуран за кошуљу своју. 
Никола Ђорђевић I2 
 
Насиље је најчешће дефинисано као учестало психичко или физи-чко 
малтретирање других особа. Агресивност је шири појам од на-сиља јер 
се она среће у различитим одбрамбеним облицима, код агресивности не 
мора да постоји асиметрија у снази и агресивно понашање није увек 
усмерено према истој особи. Већина се слаже како је вршњачко насиље међу младима у 
застрашујућем порасту. Узрок насилничког понашања код неке деце је у односима 
њихове породице: развод, свађе, алкохолизам неког од родитеља. Најчешћи узрок који је 
у породици је када је дете директно или индиректно изложено насиљу па то усваја као 
свој модел понашања.  

"Насиље је заиста у роду са страхом." 

Младен Илић I1 

 
Филм "Були" снимљен је по истинитом догађају 
који се десио пре неколико година у дворишту 
једне новосадске школе.  Петнаестогодишњи мла-
дић, дужи период изложен насиљу  двојице девет-
наестогодишњака, у тучи је ножем избо насилне 
младиће. 
Пут до несрећног исхода је обично дужи него што 
мислимо. Много је знакова који указују на 
проблем. Само их не примећујемо из незнања, или 
занемаривања, не придајемо им довољно пажње 
или погрешно саветујемо. Кад се правда узме у 
своје руке већ је касно. Тада је и тренутак довољан 
да измени трајно животе не само актера проблема 
већ и чланова њихових породица. Да од насилника 
начини жртву, жртву претвори у насилника, а оне 
који нису или су погрешно реаговали у решавању 
проблема учини саучесником.се њихова себичност. 
Али не желимо да их увредимо. И зато ћутимо. А 
ћутимо и зато што себичним људима, шта год 
рекли, не ваљамо. 

Пробуди се! Потруди се! 
 
Немања Парцеловић I1 
 
Свакодневно смо у прилици да видимо како се не це-
ни помоћ и извргава исмејавању добро дело. Наравно, 
то није разлог да одустанемо од пружања помоћи и не 
будемо добри према људима. Али, морамо бити му-
дри да препознамо ко нас искориштава, не цени, ома-
ловажава, оговара, ко нам је лажни пријатељ. И до-
вољно храбри да такве удаљимо из свог живота и 
потражимо оне праве, искрене пријатеље.  

И речи боле, зар не? 
 
Алекса Нововић I2 
 
Култура није само оно што 
читамо, што пишемо, што 
сликамо, што зидамо; култура 
је и поглед, осмех, понашање, 
гестикулација, истина и говор. 
Несумњиво да је она у нама, 
јер се примећује од начина 
како некоме кажемо здраво па 
до једне песме, слике, 
грађевине…  

https://youtu.be/j2bQq4b_FJY
https://youtu.be/CE1LGTrlPc8
https://youtu.be/nZeW4JKev3o
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https://view.genial.ly/5fb244581779890d192cda26/presentation-medunarodni-dan-prevencije-zlostavljanja-dece
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СВЕТСКИ ДАН ПИСАЊА ПИСМА 
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https://youtu.be/7Fhz8HII6GY


РАЊЕНА ЗЕМЉА 
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Светски дан заштите животне средине 

 
Планета ће бити добро. А људи? 
 
Неки ме зову Природа. Други ме зову Мајка Природа. 
Била сам овде преко 4.5 милијарде година. 22.500 пута дуже него ви. 
Мени људи нису заиста потребни. Али, ја јесам потребна људима. 
Да, ваша будућност зависи од мене. Када ја бујам, ви бујате.  
Када ја посустанем, ви посустајете… или, још горе. 
Али, ја сам овде била еонима. Хранила сам врсте моћније од вас. И изгладнела сам 
врсте моћније од вас. 
Моји океани. Моја земља. Моји набујали потоци, моје шуме. 
Сви они вас могу прихватити… или напустити. 
Како год да одлучите да живите, било да ме поштујете или не, мени заиста није 
важно. 
У сваком случају, ваши потези ће одредити вашу судбину. Не моју. 
Ја сам Природа. Ја ћу опстати. Ја сам спремна да еволуирам. 

Јесте ли ви? 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/584046269176559/


И ТЕХНИЧКА ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 

 
 

ПРИЈАТЕЉСТВО 
 

Где си нестала 
Сада кад си ми највише потребна 

Па добро, ти си ме оставила 
Немој после да ми кажеш да сам ти потребна 

Јер за мене више не постојиш 
 

Где си сада да делимо наше лоше дане 
Ко те је тешио кад ти је било најтеже 

Сада, ако ти недостајем, 
Ништа немој тражити од мене 

Јер си ми срце у парампарчад сломила 
 

Кад једном сама останеш 
Кад ти нови пријатељи пред носом врата затворе 

Не покушавај  се у мој живот вратити 
Рањено срце је немогуће ресетовати 

Кад га изда неко коме је веровало 
 

Преболети издају је тешко, али ја ћу успети 
Ако ти помоћ затреба, не тражи је од мене 

Празнину коју си у мом срцу оставила 
Својим поновним присуством 

Више испунити не можеш 
 

Сама си грубо нити пријатељства покидала 
Везати их поново без ружног чвора не можеш 

На старо се вратити нећемо јер си ми срце сломила 
Јер си ме без речи оставила 

Као да никад нисам ни постојала 
 
 
 
 

 
Милица Савић III1 
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БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 
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ТАДИЈА 

Имам једну комшику. Јако добра жена. Чувала је моју баку до пре пар месеци. 
Непредвидљиви живот наменио јој улогу жртве, а она ју је прекројила у љубав. 

Поклонио јој два унучета, иста ко сва деца, а различита. Рођена у осми дан. Бебе ко 
бебе, малих носића и уста, сићушне. Само су косе очи на њиховим лицима говориле 
да су рођена са Дауновим синдромом.  
 

Стално их доводи код моје баке коју много воле јер им посвећује пажњу, љубав и 
нежност. Међутим, ја сам избегавала да седим у истој просторији са њима јер, 
емотивна каква сам, тешко ми је, потресно.  Немир ме отера у другу собу. Као да ме 
зидови могу заштити од слике о животу породице која је, док нисам срела ову децу, 
у мојој глави била потпуно другачија.  

Једном сам цео дан сама чувала баку. Баш у време док сам је хранила, комшика је 
наишла са маленим. Како посету нисам очекивала, прилику да побегнем нисам 
имала. Малени Тадија, дечачић од четири, можда пет година, пришао је, једва 
ходајући, до моје баке и помазио је по руци. Мала рука нежно додирује бакину руку, 
стару, пегаву, са тамноплавим, готово црним жилама и прстима од година и рада 
искривљеним. Осећам, брада дрхти, очи ми већ пуне суза. Да не трепћем брзо и 
снажно, већ би кренуле. Али дајем све од себе, нећу да покажем слабост, јака сам, 
суздржавам се да не заплачем. Брзо у кухињу, помислим. Кухиња је спас. Неопрани 
судови ме чекају. Добар изговор. Сећам се као да је јуче било, а не пре два месеца, 
била сам много нервозна у том периоду,  мучио ме константно висок притисак и 
само сам чекала кад ћу поново да се срушим. Скувала сам кафу и скупила 

храбрости да поседим са њима, а тешко ми је било. 
Толико тешко да сам једва дисала. Тадија је 
наслонио главицу на сто, нетремице ме гледајући 
својим прелепим окицама у којима сам видела 
жељу и наду да га узмем. Позвала сам га себи у 
крило, мало се размишљао и држећи се за ствари 
стигао до мене. Раширио је своје малене ручице и 
пао ми у загрљај. Подигао је главу, смешећи ми се, 
као да је осетио да нешто није у реду са мном. Док 
смо се гледали, као да су сва туга и бол нестали. 
Љубила сам га по главици, грлила снажно. Желела 
да  остане код нас, да ме његов загрљај штити од 
свих проблема и ружних мисли.  
 
Код баке више нисам. Тадију не срећем, али се 
надам поновном сусрету са њим. Тај осећај не могу 
да вам опишем. А ни себи не успевам да објасним 
неке ствари. Како је могуће да толики немир у 
мени уклони малено биће? Пуно нежности, 
брижности, среће, ма пуно љубави! Зло не постоји! 

                           Кристина Кицушић IV2 

https://www.youtube.com/watch?v=T8TwhntF6YE&ab_channel=TrailerTrash
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Десетак километара јужно од Неготина, у близини села 
Мокрање, Сиколска река створила је диван водопад и 
испод њега језеро. Сиколска река извире код Белих Вода, 
испод Дели Јована и протиче кроз села Сиколе, Метриш, 
Речку и Мокрање. Нажалост, у летњем периоду река 
пресуши и Мокрањске стене и сам водопад изгубе своју 
лепоту и драж. Ово место које носи назив Мокрањске 
стене, некада је било омиљено излетиште и купалиште 
мештана околних села и Неготинаца. Мокрањске стене су 
природно богатство Мокрања и налазе се на западној 
страни села, удаљене око 2 км од центра. 
 
За време Римљана постојао је мост који је спајао две 
највеће стене. Археолози су на врховима стена пронашли 
доста старих предмета из тог доба. У стенама и даље 
постоји пећина која се зове "Хајдучка пећина". 
 
Геолошку грађу Мокрањских стена сачињавају дубинске 
стене, карбонантне стене и разнолики шкриљци, док су 
око њих речни седименти и пенити. Магматским стенама, 
које су практично водоодрживе, образује се плитка и 
водом сиромашна издан. Са кристаластим шкриљцима 
удружене су и велике масе гранита (стене вулканског 
порекла). То су опет шкриљасте стене, али мекше од 
кристаластих шкриљаца (глиновите стене). Ту су и 
пешчари и конгломерати. 
Животињски свет у овом пределу је оскудно заступљен.   
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Балада о птицама 
Душко Трифуновић 
 
 
Птице су постале од уздаха,  
Од жеља, од дозивања,  
Од крикова и јаука,  
Од ненаписаних писама  
Од неизговорених речи,   
Од шапутања ветру...  
Зато све птице махнито лете  
Као да траже неку адресу  
Које не могу да се сете,  
Па кричe: Где су? Где су?  
Дигни се, лети, немирна јеко!  
Постоји једна кућа и река,   
Постоји неко, сам и далеко,   
Ко наших речи птице чека!  
Птице су постале од тајни,  
Од снова, од ћутања,  
Од немира и нада,  
Од ускраћених речи,  
Од залуталих писама,  
Од шапутања ветру...  



„Можеш да гледаш у 
слику целе недеље и да 
никад више не поми-
слиш на њу. Можеш 
да погледаш слику на 
секунду и да разми-
шљаш о њој целог жи-
вота.“ – Жоан Миро 

У оквиру смотре ода-
браних ликовних ра-
дова средњих школа 
на 49 "Вуковом са-
бору" у Тршићу 2020. 
нашао се и рад 
ученика II2 Марјана 
Костандиновића. Уз 
подршку ментора, на-
ше професорке Дра-
гане Гавриљук Ка-
тић, Марјан је дока-
зао да је Пикасо био у 
праву када је рекао: 
„Свако дете је уме-
тник. Проблем је како 
да остане уметник 
када одрасте.“  

Надамо се да се Мар-
јан неће одрећи свог 
талента, да ће наста-
вити да га брижно 
негује и подстаћи и 
остале надарене уче-
нике наше школе да 
га у себи открију, 
покажу и улепшају 
живот и себи и нама. 

Погледајте какво је  
само лепо дело рука-
ма створио! Као да је 
пред очима његов рад 
имао Климт рекавши  

„Уметност је 
линија око 

твојих 
мисли.“ 
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   Ars longa, vita brevis  

„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?  

„Разговор с Гојом“ - Иво Андрић 
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Наша мала галерија онлајн радова 



У ПОТРАЗИ ЗА ИСТИНОМ 

 

 

 

  34 

 



 
 

 

  
35 

 



БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 

 

  36 



 

  37 



 

 

 

  38 

НАУЧИ МЕ 

Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да 
промените свет.  
Нелсон Мандела 

 
СПИСАК ПОХВАЉЕНИХ И НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА  

ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

1. Јордачевић Дебра,  I1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

2. Милошевић Младен,  I1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

3. Николић Катарина,  I1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

4. Орловић Огњен,  I1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

5. Милић Лука,  I1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

6. Хоповац Денис,  I2 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

7. Виденовић Александар,  II1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

8. Ђурковић Александра,  II1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

9. Савић Милица,  II1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

10. Стојимировић Лазар,  II1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

11. Столић Александар,  II1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

12. Костандиновић Марјан,  II2 - похвала за одличан успех и примерно владање, 
похвала за успешно представљање школе на ликовном конкурсу ''Тршић''; 

13. Грипсаревић Матеја,  II2 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

14. Николић Ненад,  II3 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

15. Стефановић Никола,  II3 - похвала за редовно похађање наставе у школској 
2019/2020.години; 

16. Гавриловић Милан,  III1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

17. Јовановић Бојана,  III1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

18. Јовановић Никола,  III1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

19. Карготић Милан,  III1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

 



 

20. Костандиновић Немања,  III1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

21. Павловић Милан, III1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

22. Перовић Лазар,  III1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

23. Ротаревић Момчило,  III1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

24. Симоновић Јован,  III1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

25. Пантић Милијан,  III2 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

26. Рушкић Денис,  III3 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

27. Ашанин Милица,  IV1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

28. Гроздановић Виктор,  IV1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

29. Динић Валентина,  IV1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

30. Ђорђевић Дуња,  IV1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

31. Јанковић Тијана,  IV1 - похвала за одличан успех (5,00) и примерно владање 
током све четири године школовања, ученица награђена Вуковом дипломом; 

32. Манкуловић Дарко,  IV1 - похвала за одличан успех и примерно владање; 

33. Недељковић Петар, IV1 - похвала за одличан успех (5,00) и примерно владање 
током све четири године школовања, ученик награђен Вуковом дипломом, 
награда за ученика генерације школске 2019/2020.године; 
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН 

   Миомира Радосављевића Пикија 9  

                                                            019/544-185              

                   tehnickanegotin@gmail.com  

                     www.tehnicka-negotin.com 

 

                                           30. НОВЕМБАР 2020. 

                                           Н Е Г О Т И Н 
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