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Реч директора 

Част ми је и задовољство што 

могу да вам се обратим као челник 

ове институције која се већ више 

од пола века бави образовањем и 

васпитањем младих. Желим да вас 

подсетим да смо настали давне 

196 у радионицама тадашње Инду-

стрије хемијских производа у 

Прахову за њихове потребе. И данас, после скоро 60 

година, улажемо доста снаге и енергије у развој наше 

школе и образујемо кадар за потребе Еликсира, а то смо 

доказали тиме што смо први у општини покренули и 

добили дуално образовање. 

Бројни су пројекти одличне сарадње са локалном 

самоуправом као и Министарством просвете РС, а 

огледају се кроз адаптацију простора и побољшавању 

услова за даљи и квалитетнији рад. 

Техничка школа се труди да својим ученицима пружи 

квалитетно образовање и васпитање кроз ефикасан и 

професионалан рад наших наставника који покушавају да 

испоштују и примене све захтеве које савремено доба 

намеће. Ученици наше школе заузимају висока места на 

ранг листама за упис на факултете и успешно настављају 

своје образовање. 

У животу па и у пословном свету је све важно и ништа не 

треба занемарити. Важно је добро обавити посао, али је 

важно и имати стила у опхођењу. О нама некад више 

говоре скривене поруке које несвесно емитујемо него речи 

које изговарамо. 

Желео бих да поздравим све бивше, садашње и будуће 

ђаке, родитеље и колеге, да им се захвалим на подршци и 

да их позовем да сви заједно, раширених руку, дочекамо 
млађе нараштаје. 

ТЕХНОПИС 7 

Редакција: 

Главни и одговорни уредник   

 Весна Перић 

 
Чланови редакције: 

 Актив српског и 

страних језика 

 

Техничка помоћ 

 Александар Талић 

 

Насловна страна 

 Мануела Новаковић, 

ученица I2 

Техничка школа Неготин 
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Школа је, кажу, озбиљна ствар. 

Човечност , чојство или хуманост је активан однос према људским вредностима, 

посебно према другим људима. Хуманост посебно подразумева бригу према људима који 

нису у могућности да задовоље своје основне људске потребе. Однос хуманости не подра

-зумева стварање зависности слабијега, већ, напротив, поштовање личности сваке особе 

и оснаживање њених потенцијала.  

У античкој Грчкој филантропија је била синоним великодушности имућних према 

сиротињи. Доброчинитељи су стицали нарочити углед и очекивали јавно поштовање. 

Али у антици је филантропија била и дужност моћних, важна врлина владара и део 

њиховог самовиђења. 

Филантропија је била необавезно доброчинство за које су били кадри само богови и 

хероји, затим саставница идеалног доброг владара доброчинитеља и део реторике 

успешних атинских политичара. 

Према писању Стефана Шраме Прометеј је био филантроп који је људима донео 

ватру. У Риму је филантропија била препуштена владарима, који су бринули о 

поданицима. У добу хеленизма и у Римском царству постојала је и нарочита пракса 

еуергетизма којом су богати приватници финансирали градове осигуравајући важан део 

градских финансија, те је Еуергет било службено звање које је град додељивао 

добротвору. 

У средњем веку следи клерикализација античке врлине доброчинства, стога се она 

тада претвара у хришћанско милосрђе иза кога стоји постмортална небеска награда или 

запрећена казна. У складу са тим у хришћанској теологији се не помаже сиромаху него се 

угађа Христу који је незаменљиви симболички субјект, а о процени ваљаности 

овепомоћи старали су се свештеници, харизматски квалификовани тумачи фиктивне 

божје воље. Милосрђе је канонизовано као образац понашања Сина Божјег у чије 

именебо опрашта грехе доброчинитељу. Било је то давање беднима, али не и укидање 

услова беде. Чак је и данас неретко филантропија ознака за Божју љубав и за хришћанску 

љубав према ближњима, па је и сам Христ називан филантропом. Слично одозго 

надзирано мање или више селективно милосрђе и љубав присутни су и у другим 

религијама. Тек када су просветитељски филозофи почели са ширењем световног 

човекољубља почела се и филантропија одвајати од милосрђа. 

Савремена дефиниција организоване филантропије подразумева активне појединце 

и групе који у организиовним и подстицајним околностима на различите начине 

промовишу и унапређују рад за опште добро, односно јавни интерес. Осим материјалног 

помагања или улагања, све  више је присутан и концепт даривања или улагања личног 

времена, знања и вештина кроз различите облике волонтерског ангажмана. 

 

Извор: Википедија 
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Бити хуман је најлепши гест јер 

можете помоћи неком коме  
треба помоћ. 

  
     Када год сам био у прилици да помогнем неком, 
увек сам то чинио, зато што се добро добрим враћа. 
Помагао сам старијима да прелазе улицу или када им 
је требала помоћ око технике. Знао сам да упаркирам 
кола где нису могли. Комшији пензионеру увек сам 
носио кесе зато што живимо у згради, а жалосно је да 
старији човек носи кесе на трећи спрат.  
     Од када је почела пандемија коронавируса, људи су 
се доста променили, постали су уплашени, повучени, 
затворени... Мој утисак у вези с тим је да су се 
променили што су били затворени у кућама, владала је 
забрана изласака. Када је почела корона, људи су се 
мање одазивали на акцијама давалаштва крви, али не 
схватају колико је крв важна и да не може да се 
направи вештачки. Она је најбитнија у организму. По 
мом мишљењу давалаштво крви је врхунац хуманости 
јер дајете део себе, а не новац или ствари. Лепо је дати 
крв јер можемо неком спасити живот. А уз то и себи 
чините добро јер је давалаштво крви здраво. Хуманост 
је и када нађете нешто што припада неком другом, па 
потражите власника и вратите му то што је изгубио.  
     Кад год сам могао, помогао сам зато што сам се 
осећао добро јер сам учинио добро дело! Бити хуман је 
најлепши осећај!  
 
Текста: Милош Петковић, IV2  

 
Конкурс „Крв живот значи“ расписује се сваког пролећа за ученике основних и 
средњих школа, траје од 1. до 31. марта 2022. године и, у суштини, представља 
позив за све здраве људе да се укључе у добровољно, ненаграђено и анонимно давање 
крви јер морамо бити ту једни за друге. 

Ове године су на конкурсу учествовали и ученици IV2 разреда наше школе. Поруке да 
су доброта, племенитост, грађанска солидарност, спасавање животано угрожених, 
јер то може бити свако од нас, оставила је утисак на овогодишњи жири који је 
њихове текстове и поруке наградио III местом. Прочитајте награђене радове!  

Ментор: Марија Стакић, професор српског језика 
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Крв своју увек треба радо 

дати, јер можда баш ваша крв 

неком живот спаси. 

Твоја крв неком живот значи,                                                            

зато буди хуман и помози да 

неко буде јачи.  

Мало времена треба крв да 

доинираш,  она животзначи, на 

теби је да бираш. 

Донирај крв, јер крв живот 

значи. Теби је то ништа, а 

неког ће да спаси. 

Да ли заиста желиш да помогнеш некоме   

коме је твоја крв најпотребнија?   

Буди давалац крви и докажи да си хуман. 

Дај крв да би неком другом живот спасао.                                                     

Да ти не буде жао, херој постани!  

Дајте крв, јер крв живот значи.   

Дајте крв, јер је то хумано дело за 

човечанство цело. 
Марко Лицуловић 

Вељко Јовић 

Сања Милосављевић 

Урош Којчић 

Никола Јанковић 

Милица Пауновић 

Алекса Черчелановић 

Крв није вода!                                                                                                               

Дај крв да би неком другом 

живот спасао.                                                                                                      

Бојан Гергиновић 
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Политиком се не морамо бавити, али она 

ће се почети бавити нама.  

„Паметан човек одликује се 
умношћу и увиђавношћу, тј. 

способношћу разумевања 
промењивих околности. 
Паметном човеку није 

довољно да зна шта је добро 
него и да постане добар“.  

Љубомир Тадић 

 
Хтели ми то или не, 
политика је саставни део 
нашег живота. Признали 
ми то или не, политика 
утиче на живот људи, 
пружа им могућност да 
детерминишу своје идеје, 
раде на темама које их 
занимају и да размењују 
мишљења, ставове и иде-
је са другим људима како 
би мењали, поправљали, 
побољшавали живот и 
услове живота не само у 
свом окружењу већ и 
шире, у свету.  

О политици, партијама и 
странкама, историји по-
литичког ангажовања у 
Србији и месту жена у 
политичком животу са 
ученицима III1 разреда 
ТШ разговарале Нада 
Ђорђевић, Мирјана Жи-
вановић и Весна Перић. 

Професор социологије  
Нада Ђорђевић 

Професор историје Мирјана Живановић 

 Професор грађанског васпитања 
Весна Перић 

Знаност о добру за чов-
јека је ипак политичка 
знаност јер је човјек живо 
биће које је по својој при-
роди одређено за живот у 
исправно уређеној зајед-
ници и којему није могуће 
да добро које му је при-
мерено нађе изван зајед-
нице; јер је човјек по при-
роди политичан, по при-
роди политичко живо 
биће.   

Ђуро Шушњић  

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/1351967768597385C:/Users/Vesna/Documents/Adobe
https://www.facebook.com/137804130246608/videos/1351967768597385C:/Users/Vesna/Documents/Adobe
https://www.facebook.com/137804130246608/videos/1351967768597385C:/Users/Vesna/Documents/Adobe
https://www.facebook.com/137804130246608/videos/1351967768597385C:/Users/Vesna/Documents/Adobe
https://www.facebook.com/137804130246608/videos/1351967768597385C:/Users/Vesna/Documents/Adobe
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Кристална ноћ 
Ноћ са 9. на 10. новембар 1938. 
 
Све је почело у „Кристалној ноћи“. Тада је, у Немачкој и Аустрији почео прогон Јевреја. 
У тој ноћи је уништено или спаљено стотине синагога, јеврејских домова, радњи, а 91 
особа је убијена. Терор су проводиле нацистичке паравојне снаге и цивили, док је 
полиција посматрала. „Кристална ноћ“ резултат је вишегодишње пропаганде канцелара 
Њемачке Адолфа Хитлера и његове нацистичке власти. Дошавши на власт 1930. Хитлер 
почиње користити антисемитску реторику, кривећи Јевреје за пропаст Немачког Царства, 
а усвојени су и антијеврејски закони. Ноћ означава и почетак терора, страдања и 
монструозних злочина. 

Жута трака смрти 
Новембар 1939. 
 
У Пољској је прописано да Јевреји морају носити посебну ознаку на одећи. Касније се ово 
правило почело примењивати и у другим државама под контролом Немачке. Трака са 
жутом Давидовом звездом била је обавезна за све Јевреје старије од шест година. Траке су 
служиле да би се сегрегирали и надзирали Јевреји. Касније је учинила лакшом и 
депортацију Јевреја у логоре. Неношење ознаке, или њено покривање ташном или шалом 
било је строго кажњиво. 

Аушвиц 
Мај 1940. 
 
1940. године су нацисти отворили концентрациони логор на периферији Аушвица на југу 
Пољске, прво за Пољаке, да би 1942. године постао кључно место за истребљење Јевреја. 
Логор је проширен изградњом Аушвица II  - Биркенау. У гасним коморама, изгладњива-
њем, мучењем, стрељањем или због монструозних медицинских експеримената живот је 
ту изгубило најмање 1,1 милион људи. Постао је симбол холокауста и страдања. Овде је 
живот изгубило преко 20 хиљада Рома и 15 хиљада припадника других народа Европе. 
Логор су 27. јануара 1945. године ослободили војници Црвене армије. 
Текст преузет са Радио Слободна Европа 

Ципеле вриште 
 
Када видје ципеле без 
власника 
Патике које се не крећу 
Које нема ко да носи  
 
Излудјели 
Амерички генерал 
Пред бараке Аушвица 
доведе 
 
 
 
 

Хиљаду хиљада становника 
Да виде хиљаде хиљада 

Рашнираних с мртвих 
Ципела и патика 

 
Они окрећу главе и говоре: 

Ми нијесмо знали 
Ми нијесмо знали 

 
А ципеле вриште: знали сте 

знали 
 

Шабан Шаренкапић 
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„Ви ћете се пробудити из овог кошмара и ослободити, али ми 

никад, јер за нас је он једини живот“ 
 
У српску књижевност ушао је са песмама у прози. У светску, овенчан Нобеловом 

наградом „за епску снагу којом је обликовао теме и приказао судбине људи током 
историје своје земље“.2 Најбоље од свих српских писаца описао је свет смештен између 
Истока и Запада, Балкан, тамни вилајет у којем је свака одлука погрешна. Од историјског 
проклетства балкански човек, био мали или велики, побећи не може. Андрић, свестан да 
се оно, проклетство, прелама у судбинама и душама сваког појединца изложеном 
разорном насиљу историје, у својим делима прича о тој „историјској несрећи једног 
народа са границе, остављен  пред капијом цивилизације и за сва времена осуђен да на 
себи носи печат изгнанства“.3 Духовно искуство народа, егзистенцијалну драму једне 
цивилизације, коју Европа није могла и умела да схвати, преточио је у људски говор 
разумљив свима. У приче које ће свету протумачити кошмар балканског човека чије 
јунаштво остаје без славе, мучеништво без заслужене награде, који се у својој несрећи и 
злохудој судбини осећа усамљено. Остављено и изневерено. 

 
"Нико не зна ста значи родити се и живети на ивици између два света, познавати и 

разумевати један и други, а не моћи учинити ништа да се они објасне међу собом и 
зближе, волети и мрзети и један и други, колебати се и поводити целога века, бити код 
два завичаја без иједнога, бити свуда код куће и остати заувек странац. /.../ То су људи са 
границе, духовне и физичке, са црне и крваве линије која је услед неког тешког и апсурдног 
неспоразума протегнута између људи, божјих створења, између којих не треба и не сме 
да буде границе. То је она ивица између мора и копна, осуђена на вечити покрет и немир. 
То је трећи свет у који се слегло све проклетство услед подељености земље на два 
света."4 

 

Андрићеви јунаци - наш прави лик у огледалу? 
 
Андрић је своје јунаке тако уверљиво извајао да  и данас пуним животом живе међу 

нама. Препознајемо их у људима рођеним вековима после живота оних које је Андрић 
оживео у својим приповеткама, романима и записима. Јесу они предимензионирани, 
намерно и свесно деформисани, али Андрићеви јунаци су такви да би били упечатљивији. 
Пресреће их на улици, по хановима, на јавним местим где не могу да сакрију своју ретко 
кад питому и обичну ћуд. Али, не интересује њега породични живот и интимни тренуци 
ликова. Јер породица је какав-такав ред, смиреност и нормалност, а Андрић не може да не 
уочи и не препозна  неред људске душе. Њега занима онај тамни и неизрециви нагон који  

 
1Cogitivi dies antiquos et annos aeteornos in mente habui. 
2Пројекат Растко - Предраг Палавестра „Осам векова српске књижевности“ 
3Пројекат Растко - Предраг Палавестра „Осам векова српске књижевности“ 
4Иво Андрић „Травничка хроника“ 
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је изван домашаја човекове свести и воље који фатално трује и оптерећује човека. Жртве 
нечисте крви које су у сталној чулној грозници, ти људи, које судбина неумољиво 
кажњава, ту своју мучну коб носе светом као проклетство и казну. 

 
„Од првог блеска свести, кроз векове човечанство прича 

увек исту причу“ 
 
 „Само неуки, неразумни људи – каже Андрић – могу да сматрају и да је прошлост 

мртва и непролазним зидом заувек одвојена од садашњице. Истина је, напротив, да је 
све оно што је човек мислио, осећао и радио нераскидиво уткао у оно што ми данас 
мислимо, осећамо и радимо”. Сврха уметности је у повезивању прошлости, 
садашњости и будућности јер бити човек прошлости, садашњости и будућности значи 
суочавати се са сличним појавама и истим проблемима, без своје воље и знања рођен 
пливати, постојати. „Носити идентитет. Издржати атмосферски притисак свега 
око себе, све сударе, непредвидљиве и непредвиђене поступке своје и туђе, који 
понајчешће нису по мери наших снага. А поврх свега, треба још издржати своју мисао о 
свему томе. Укратко: бити човек.“5 

 

„Боже, дај нам прав пут, са пролазним посртањима, а са 
миром и славом на крају. И дај нам мудрости и храбрости, кад 
нам дајеш искушења.“  

 
Опсесивно желећи хармонију у свету, Андрић, 

разочаран ратовима и последицама које они 
остављају у животу људи, и сам се суочивши са 
сазнањем да је живот мучан, суров и тешко 
објашњив, окренуо се историји. Покушао је он да 
побегне од савременог бесмисла, али је у историји 
нашао исти хаос и бесмисао. Увидео је да се 
суштина живота не мења лако, можда и никако, да 
векови могу да донесу промене али не и 
побољшање и да идеја о животу не зависи од 
времена у којем га посматрамо. Па ако је већ зло 
вечна суштина живота, зар је важно о ком времену 
пишемо? Зар није довољно да пишемо о животу 
кад је увек и свугде исти. И ма колико да је тешко 
објаснити суровост људских поступака и језу која 
нас обузима пред ужасним тајнама које крију 
људске душе, изврнуте и оптерећене, зар се треба 
предати и не покушати успоставити хармонију? 
Андрићева потреба за складом и социјалном 
правдом је јача од бесмисла. Потреба за 
хармонијом је потреба за смислом света. Могуће ју 
је обновити јер је искуство не може убити. 
Потребна је. Јер без ње, живот и свет не би имали 
смисла. 

 
 

5Говор Иве Андрића приликом доделе Нобелове награде  
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У есеју „Разговори са Гојом“, написаном 1936. године, Андрић прецизно дефинише 

свет. „Овај свет је царство материјалних закона и анималног живота, без смисла и циља, са 
смрћу као завршетком свега. Све што је духовно и мисаоно у њему, нашло се ту неким 
случајем, као што се цивилизовани бродоломци са својим оделом, справама и оружјем, 
нађу на далеком острву са посве другом климом и насељеним зверовима и дивљацима. 
Зато све наше идеје носе чудан и трагичан карактер предмета који су спасени од 
бродолома". 

 
„Уметниково је да ствара а не да говори!“6 

 
             
                По Андрићевом мишљењу уметник је 

весник истине. Својим делом треба човеку 
да помогне да се пронађе и снађе, да 
пренесе искуства превремено минулих, да 
говори у име оних који нису знали да их 
искажу, да завара своје страхове. Да нам 
бар мало осветли мрачне путеве којима 
ходимо, али и да нам помогне да кроз 
његове приче сагледамо живот, наш 
живот који живимо али га не видимо и не 
разумемо увек, да нам помогне да кроз 
туђе искуство, усмено или писмено 
пренесено, сазнамо шта смо учинили, а 
шта пропустили да учинимо, шта нам је 
чинити, а шта не. Уметност има моћ да се 
супротстави бесмислу и пролазности 
живота, да пружи „задовољство без патње 
и добро без зла“ и својом лепотом уништи 
зло, измири противречности уткане у 
човековом бићу и пружи му наду у 
хармоничан живот нараштаја који долазе 
након њега. 

 

„Босна - земља мржње и страха“  

Принцип општег, који се може сагледати у појединачном, присутан је у Андрићевом 

делу и када је у питању простор на коме његови ликови битишу. Пошла је његова мисао са 
убоге босанске стазе коју кише перу, ветрови мету и сунце пржи. На стази којом су 

свакодневно пролазили стока и ћудљиви, ћутљиви и срца тврди људи, родила се код 

Андрића мисао о богатству и лепоти света. На тим завичајним стазама "где је све суво и 
чемерно, без лепоте, без радости, без наде на радост, без права на наду", био је срећан. И 

то без икаквог разлога, јер му такав јадан и сиромашан завичај није могао бити основа за 
срећу. А када га је напустио и нашао се у богатом, лепом свету, о коме је у детињству 

сањао, срећу којој се надао  није нашао. Мисао о његовој лепоти није сачувао. Стекао је  

6Гете  
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само горко искуство о животу. Могао је Андрић своје ликове да смести било где, али 
одлучио се за Босну, стварну и истовремено апстрактну, општу и свугде могућу. У Босни 

има мржње. Босна је земља страха. У њој сатови откуцавају у различито време.  Али, зар 

страха нема и изван Босне? Може ли се побећи од мржње? Можда и може. Али нема 
гаранције да се, бежећи од ње, не може страдати негде друге од још теже мржње. 

Стварност или утопија?  
 
Постоји ли место правог суда и истине? Ако постоји, може ли се знати где је 

и како се долази до њега? - Може. Оно је међу нама, овде где сада стојимо. Да! Буди 
храбар, искрен и постојан, човекољубив, разуман и праведан – и оно ће бити свуда где 
твоја нога ступи и твоја реч одјекне. 

 
Времена се мењају, данас ће већ сутра бити јуче, али неке вредности, скрајнуте и 

потиснуте или јасно видљиве на светлу дана али и у тами ноћи, остају. Без њих не 
можемо. Највише су нам потребне у кризним временима у којима се батргамо, боримо 

дане посрнемо. И онда се латимо Андрићевих књига. И у њиме пронађемо одговоре на 
питања која нас муче. Јер је Андрић савремен и актуелан. „Створио је у нашој 
литератури најцелoвитију мисао о животу, сложеном, тешко сазнатљивом и још теже 
објашњивом, трошном и ефемерном, па ипак вечном, јер - и поред свих смрти – ’траје и 
стоји чврсто као на Дрини ћуприја’".8 

 

Аутор текста: Весна Перић, школски библиотекар 
 

8Књижевне новине, година 24, број 425, 16. октобар 1972, стр. 3—4,. Говор одржан 10.10.1972. 
на Коларцу 
Текст Меше Селимовића изговорен је поводом 80. годишњице Андрићевог рођења  
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Шта значи бити писмен? Ако претражите стручну литературу или мало прогуглате, 

дефиницију нећете наћи. У текстовима постављеним на нету закључак аутора је исти, сви 
се слажу да је писменост стечена способност читања, писања и рачунања. Али, да ли је у 
XXI веку довољно знати потписати се и прочитати чланак у новинама? Или је неопходно 
и да добро познајемо и примењујемо правописна и граматичка правила како би нас 
статистика убројала у писмене? Ако разумемо, анализирамо, посматрамо, доносимо 
закључке, критикујемо, разликујемо истину од лажи, писмени смо? Много питања, а 
одговори различити. Зависе из које области људских активности аналитичари писмености 
долазе. Него да пустимо лингвисте да се са питањима боре и преиспитују шта је то 
писменост, а да се ми вратимо на...? Па на писменост. 

 
"„Од старта, неписмености, до циља,  писмености, постоји бесконачан зид. Није 

могуће прескочити тај зид, јер од неписмености до писмености нема прескакања, то је 
процес, путовање, пустоловина. Само благим ударцима чекића – учењем, може се 
направити тунел кроз зид који постепено води ка излазу из заточени-
штва,  неписмености, право у слободу, писменост. Зато прво погледајте најискреније 
испред себе и докле год видите зид, чекић у руке и копајте тунел до апсолутне слободе!  

Само човек који зна је истински слободан човек – а писменост јесте знање!“1 

 

Од тридесет слова небројено речи можемо створити 
 
“Мисао би напросто дошла и само сам касније могао да покушам да је уобличим у 

речи” – Алберт Ајнштајн 
 
Читав  наш живот је повезан с језиком. Учимо, градимо, летимо у свемир, 

изјављујемо љубав, изражавамо бол, тугу, радост... Да бисмо постигли све то, користимо 
језик као основно средство комуникације.  Али морамо знати вешто и корисно се њиме 
служити.  И док сузе и смех, први кораци, задовољење глади и жеђи као и гласови које 
испуштамо долазе природно, без озбиљних вежбања, језик, матерњи или страни, учимо. 

 

Матерњи језик  
 
Учимо га од малих ногу, шта ту има да се не зна?! Па има. Природа је омогућила да 

ваздух који преко гласних жица и говорног апарата човек обликује у глас. Али нам он није 
довољан да пренесемо мисао која се роди у нашој глави, морамо га спајати и комбиновати 
са другим гласовима и на тај начин претворити га у речи које ће допрети до наших 
саговорника. А од 30 слова и гласова небројено много речи можемо саставити. Језик је, 
као говорна активност, жив. Стално се мења, кује нове речи, обогаћује, позајмљује из 
других језика. Присваја их не тражећи дозволу. Прилагођава. Када се не би мењао, био би 
мртав. А то ниједан народ не жели  

 
1ПОЈАМ ПИСМЕНОСТИ | ПИСМЕНОСТ – РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ 
Аутор: Тадија Митић 
Извор: Пројекат – усклађивање права Србије са правом ЕУ  
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је изван домашаја човекове свести и воље који фатално трује и оптерећује човека. Жртве 
нечисте крви које су у сталној чулној грозници, ти људи, које судбина неумољиво 
кажњава, ту своју мучну коб носе светом као проклетство и казну. 

 
Извините, ја само да питам чему правопис и граматика 

  

Од појаве интернета, који је омогућио да комуникација писменим путем постане 
доступна свима, људи више не обраћају пуно пажње на исправно писање и употребу 
речи. Греше. Али те грешке чине у односу на језичку норму и њена стриктна правила. 
Значи ли то да су неписмени? Ниједан србин неће бити мање Србин ако његову 
националну припадност не напишемо великим словом. Кола ће нам у ауто-сервису 
поправити аутомеханичар. А шта ако у њему затекнемо ауто-механичара? Без бриге! 
Сигурно и он зна да отклони квар. Вероватно се након ових примера питате чему правила 
кад се разумемо. Има ли разлога да поштујемо норме? Да развијамо способност да своју 
мисао, кроз речи обликовану, пренесемо у писаној форми јасно и правилно? 
Да и да.  

 

Лепо и писмено срочен текст оставља на читаоца позитиван 
утисак  о особи која га је написала  

 
Сви писани  документи, било да су у питању службени или академски радови, поред 

одговарајуће структуре морају бити и технички добро обрађени. Зато немојте заборавити 
да иза сваке речи и знака интерпункције ставите размак и сетите се да тог размака нема 
између речи иза и испред наводника или заграде. Немојте почињети реченицу бројем већ 
речју, а ако га већ треба нагласити његовим положајем на почетку  реченице, напишете 
га  словима. Проверите како се пишу сложенице, скраћенице и туђице. Поред стручне 
литературе потребан вам је и правопис. Не омаловажавајте га, не сматрајте га сувишним 
и небитним за рад јер може вам се догодити да вам ментор врати не само на дораду већ и 
на поправку матурски, семинарски, дипломски  црвене од стида. 
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Писмено написани текст олакшава комуникацију 
 
Жена по имену Ами Смит, извела је своју ћерку у парк да се игра. Дан је био леп. 

Мама је нашла удобно место за гледање и села, а девојчица је безбрижно отишла на 
тобоган где је остала дуже него што је уобичајено, пре него што се спустила сва у 
сузама. 

Ами тврди да је у тунелу тобогана открила разбијено стакло које је неко намерно 
ставио тамо да би наудио деци. Девојчицу са посекотинама и малим крхотинама стакла 
у нози мајка је хитно одвезла у болницу где је морала имала посебну негу због повреда. 

Девојчица се сада опоравља код куће, али њена мајка се нада да ће ово видети други 
родитељи и схватити као велико упозорење, и убудуће прегледати опрему за игру пре 
стављања деце да се играју. Ноге несрећне девојчице ће се излечити, али страх од нечега 
што би требало бити забавно и за децу ће наџивети ову повреду и сигурно још дуго бити 
урезано у њој.2 

 
Погршке нас боду у оћи али медији више нежеле плачати лекторе. А некада су 

били део сваке редакције па овако написан текст не би отишао у штампу. Има ли начина 
да будемо поштеђени мука при читању оваквих чланака? Има. Молимо вас, вратите нам 
лекторе! 

 

Где писменост царује, забуне нема 
 
„Ко је од нас двојице крив?“ 
„Ја не, ти!“  
„Ја, не ти!“ 
 
И зарез је важан. Не заслужује да га заборављате и без размишљања ћушкате. Може 

вам променити живот. Кошта много ако га ставите на погрешно место.   
 
 
 

 
 
 
 
„И писмености и неписмености људи се уче од малих ногу.“  

„Развијен језик, то је биће и крв народа, то је максимала онога што једна култура 
оставља и даје. (…) Језици се мењају, наравно, јер су продукти живота, али у тим 
променама лежи снага и тенденција усавршавања. Жив је и напредан народ који језик свој 
усавршава. Све што један народ има и зна, инвентарисано је и категорисано у језику, све 
конкретно и све апстрактно. Развијен језик, моћан језик, то је стихија; као да он сам 
ствара, а ми комбинујемо његове крупне и ситне творевине, његове виртуозности.“ 

 
2Чланак објављен 20.12.2017. у дневним новинама Блиц  
3АФОРИЗМИ: Несторовић 
4Исидора Секулић „О књижевној култури“ 
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Језик је заједничка тековина свих људи. Као друштвено биће човек тежи да живи у 
заједници са другим људима, да са њима комуницира, преноси емоције, стања, жеље, 
искуства и знања. У почетку језик је, као и заједница, неуређен, без чврстих правила. На 
одређеном нивоу цивилизацијског развоја те заједнице језик, као најсавршеније средство 
споразумевања, подлеже неминовној стандардизацији, утврђивању језичке норме и 
стварању стандардног (књижевног) језика. Сваки језик има језичку норму, скуп правила 
које појединац усваја учећи језик. Задатак заједнице је да та правила чува и преноси их с 
генерације на генерацију, да своје потомке учи како се говори заједничким језиком. 
Матерњи језик појединац научи у детињству јер је он састави део језичког осећања 
заједнице у којој живи. Али правила његове употребе учи па скоро као да је страни језик.  

 

„Правила, правила да би ме удавила...“ – Да ли је 
стандардни језик потребан 

Језик који усвајамо као припадници заједнице може бити стандардни или дијалекат. 
Дијалекат и језик друштвене средине нема системски сређену и у виду правила описану 
језичку норму, али људи који говоре тим језиком у своме језичком осећању знају норму 
тога језика. Он је мање формалан, користимо га у разговору са породицом, пријатељима, 
али и у књижевним делима када желимо да карактер лика обојимо живим бојама.  

Стандардни језик, неутралан, правилима „спутан“, вештачки (читај договором) 
створен како би се избегли неспоразуми у јавној комуникацији намењен је употреби у 
јавном животу. То је језик којим се говори и пише у школи, у администрацији,  
масмедијима. Нормираним језиком се развија култура и наука, а у књижевности је 
средство уметничког стварања. Он не укида дијалекте, не поткопава језичку разноликост 
и богатство урбаних, руралних и регионалних наречја. Улога му је да олакша 
споразумевање и изједначи комуникацијске вештине говорника који долазе из 
различитих сталежа и средина у којима језик комуникације није усаглашен са утврђеном 
нормом стандардног језика. 

 

Научио сам да говорим, дошло је време да научим лепо да 
пишем и читам 

Свакодневно смо у прилици да се у масмедијима сусретнемо са готово невероватним 
одступањима од норме. Има их која нас насмеју, 
нервирају, озбиљно наљуте. Какву год реакцију у нама 
изазивала, та одступања показују и сведоче да 
се стандардни језик не доживљава довољно озбиљним 
да се доследно користи. Иако се писменост дефинише 
као способност читања, писања и разумевања 
прочитаног, написаног и изговореног, са технолошким 
развојем друштва појам добија шире значење. Модерна 
технологија доноси промене, добре али и лоше. Нове 
генерације које одрастају у дигиталном окружењу све 
мање познају правопис и граматику, фонд речи којима 
се свакодневно служе постаје сиромашан, а нефор-мална 
комуникација, карактеристична за друштвене мреже, 
улази на мала врата у медије и службена обраћања.  
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Како је Ниче писао и  шта повезује његове афоризме, 
e-пошту, чет и СМС 

Прича се да је Ниче, немачки филозоф, због проблема с видом, који га је ометао у 
писању, одлучио набавити писаћу машину. Прелазак са оловке на тастатуру му је олакшао 
посао, али и утицао на промену стила писања. Упозорење пријатеља да су видљиве 
промене у његовом писању, да му је стил постао телеграмски а аргументи афористични 
нагнало је Ничеа да се баци на размишљање. А како размишљање, барем код филозофа, 
изроди мишљење и води ка закључку, Ниче је закључио да средство које користимо 
стварно утиче на наш начин изражавања. 

Ако је на стил писања једног Ничеа утицала писаћа машина, логично је и да на нас 
средства која користимо да пренесемо поруке утичу на начин писања. Ако бацимо поглед 
на СМС поруке, мејлове, коментаре, приметићемо језичко сажимање, велики број мимова, 
гифова и емотикона који замењују реченице, избацивање или гомилање интерпункцијских 
знакова и изостављање дијакритика које доводи до неспоразума. Добили смо на брзини, 
али не и на јасноћи. Зато променимо енглеску тастатуру! Да не бисмо, читајући текст 
откуцан ошишаном латиницом, остали у соку. Пардон, шоку.  

 

Може савет? Рецепт? Било шта? 

 (Не)Писменост је повезана с читањем. Иако читање можда и није омиљена активност 
данас, увек је била и биће једно од средстава које може да реши проблем са којима се 
сусрећу, претпостављамо, све језичке заједнице. Читањем проширујемо речник, природно 
и спонтано усвајамо нове изразе и развијамо способност да властите мисли прецизно и 
креативно искажемо и у писаном облику. Побољшавамо памћење, концентрацију и 
способност размишљања, закључивања и слушања. Када читамо, несвесно усвајамо 
језичка правила и опонашамо  пишчев начин изражавања који временом почнемо да 
користимо у свакодневној комуникацији. И зато читајте! Бићете увек корак испред. 
Читајмо! Јер читање је лек са одложеним дејством. 

 

Аутор текста: Весна Перић, школски библиотекар 
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На часовима географије учи се о васионским телима. Ова лекција се обрађује и на 
часовима српског језика из угла правописа јер се понекад поткраде нека грешка. Правила 
су јасна и треба их се придржавати. 
 
Великим почетним словом пишу се једночлани називи небеских (васионских) тела и 
сазвежђа: Јупитер, Даница, Северњача, Марс, Нептун, Плутон, Венера... 
 
Учили смо о разним планетама: Урану, Јупитеру, Марсу, Венери.  
 
Ако се називи небеских тела (сазвежђа) састоје из више 
речи, само се прва реч пише великим почетним словом, 
а остале речи малим: Велики медвед, Млечни пут, 
Кумова слама, Магеланови облаци, Ловачки пси, Мали 
лав, Јужни троугао, Халејева комета, Велика кола... 
 
  На небу смо посматрали Мала кола. 
  Млечни пут је наша галаксија. 
 
Именице СУНЦЕ, МЕСЕЦ и ЗЕМЉА пишу се великим почетним словом само када озна-
чавају небеска тела: 
 
 Познато је да се Земља окреће око Сунца, а Месец је њен природни сателит. 
 Сатурн је шеста планета у Сунчевом систему. 
 Нил Амстронг је први човек који је закорачио на Месец. 
 Можда на Марсу има живота као и на Земљи. 
 

У осталим случајевима именице СУНЦЕ, МЕСЕЦ и ЗЕМЉА пишу се 
малим почетним словом: 
 
 Недавно смо купили земљу и данас ћемо почети да садимо цвеће. 
 Земљорадници обрађују земљу. 
 Ходам по земљи, а не по асфалту. 
 Овог месеца радићемо писмени задатак. 
 Ти си мамино сунце! 
 Изгорела сам на сунцу. 
 Волимо да посматрамо пун месец. 
 
Називи хороскопских (зодијачких) знакова пишу се великим почетним 
словом: Лав, Рак, Бик, Ован, Вага... 
 
 Маја је Бик, а ја сам Лав у хороскопу.  
 

Аутор текста: Сања Илић, професор српског језика 
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Аутор текста: Весна Перић, школски библиотекар 
 

1 У почетку беше Реч, и Реч беше у Бога, и Бог беше Реч. 

2 Она беше у почетку у Бога. 

3 Све је кроз Њу постало, и без Ње ништа није постало што је постало. 

4 У Њој беше живот, и живот беше видело људима. 

5 И Видело светли у тами, и тама Га не обузе. 

 
Реч је мач, реч је моћ 

 
Да ли сте се икад запитали има ли нешто пре речи? Шта нас то, осим инстинкта, 

наводи да говоримо? Зашто имамо потребу да себе и нешто из себе изразимо? Каква се то 
у нашој свести развила функција чији је задатак да комуницира и оствари што бољи 
контакт са светом који нас окружује? Људи који се баве човековом психом кажу да су 
мисли та психичка функција која омогућава комуникацију између спољног, физичког и 
унутрашњег света наших потреба и жеља. Функција једна, а мисли много. Вијају се по 
глави као облаци на небу.  Зауставе се па раздвоје, јуре даље и уступају место новим. 
Мисли, те неизговорене речи, су наш унутрашњи дијалог. Њима покушавамо да свету у 
којем живимо дамо смисао. А када је једном уобличимо, крену речи. 

 
Не почиње случајно Библија стиховима о речи. Важне су. Могу пренети лаж и 

истину. Утешити. Трајати, али и потрошити се. Могу бити ружне и слатке. Жестоко 
повредити, али и залечити ране. Насмејати и растужити. Убити. Спасити. Моћне су оне. 
Једном изречене не могу се више вратити. Као ни одапета стрела, живот који прође или 
пропуштена прилика. Снажне су. Снажније и од најразорнијег оружја. Јер оружје трагове 
свога непочинства оставља, а оне уништавају без трагова. Када су лепе, гвоздена врата 
отварају. Оне грубе их затварају засвагда.  

 
Шта је то што речима даје толику моћ? Зашто су и мач и штит у нашим рукама? И 

због чега је њихов избор важан ако желимо да свој и живот људи око нас учинимо 
лакшим, лепшим и мирнијим? За разлику од речи које све могу, ми без њих понекад не 
можемо ништа. Оне могу одредити наш дан, учинит га подношљивим, ружним или 
лепим. Ако кренемо од мишљења „да је човек леп када има лепу реч за друге и да често 
људи знају да треба упутити лепу реч, али то не чине, јер сами нису лепи“, намеће се 
логички закључак да је избор речи важан у комуникацији са људима, да кроз оно што 
поручујемо свету око себе заправо говоримо и о себи. О нашем односу према себи. Лепе 
речи које упућујемо другима негују лепоту, оплемењују. Ружне остају у нама чак и када 
их они којима их упутимо забораве на њих и опросте нам.  

 
Библија - Нови завет, по Јовану, глава 1 
Проф. др Владете Јеротића, из предавања на тему “Лековитост лепе речи” одржаног 6. 10. 2016 

лекарима, специјализантима и волонтерима Универзитетске дечје клинике “Тиршова” 
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Живот није лак. Често нам намести 
ситуације у којима не можемо да се 
исконтролишемо и из нас изађе све; кажемо 
и оно што мислимо и оно што не мислимо. 
Велика је мудрост спознати да је свако од 
нас јединствен, непоновљив и феноменалан. 
Још мудрији постајемо ако схватимо и 
прихватимо да смо у својој савршености и 
несавршени. Кад почнемо да бирамо праве 
речи, постајемо свесни да оне носе значење, 
да утичу и на друге и на нас. Свакодневно 
разговарамо са људима, али комуникација је 
добра само ако из тог разговора обе стране 
изађу задовољне и паметније. Језик је 

оштрији од мача, јер речи су као невидљиви ножеви, секу дубоко а ране зарастају споро. 
А одапету стрелу и изговорену реч тешко је вратити, каже једна индијска пословица. 
Зато је важно да не будемо деца језичког греха. Да будемо свесни изговорених речи. Да 
не заборавимо да их је немогуће ухватити и вратити кад једном  пређу преко наших 
усана. Да некоме могу донети много, а опет неком другом узети све. Речи се памте. 
Остављају траг у души. И зато је потребно да их пажљиво бирамо. Ако нам у комуни-
кацији са људима недостају лепе, нежне, охрабрујуће речи, боље је избројати до десет. 
Па и ручну повући. У крајњем случају одћутати и пустити да време прође. Мање боли од 
сломљеног срца и снова разбијених у ситне комаде. 
 
Литература: 

Зорица Томић, професор на Семинару за друштвене науке на Филолошком факултету у Београду 
 Татјана Лош, КОСМОС ЧУЈЕ СВЕ Речи имају моћ да креирају стварност, стварате ли себи леп 

свет или непробојна гвоздена врата 
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Аутор текста: Весна Перић, школски библиотекар 

Заглављени између светова и векова, у кући саграђеној насред друма у коју се 
склањамо кад дувају ветрови којима смерове не знамо, а из које често не видимо или не 
читамо и тумачимо правилно знакове поред пута, стојимо као да смо несвесни где смо а 
неодлучни где ћемо.  

  

„Свети Сава - саборно име најзаслужније, најсвестраније, највеће личности српског 
отачаства, личности која се рађа једном у неколико векова, родитеља српске нација. 
Свети Сава - име је духовне чистоте, духовне ведрине, умности, трудољубивости, 
непосусталости и свестраности. 
Тројство вере, наде и љубави. Знак моралног идентитета и интегритета – знак 
неразделиве једнакости са српским народом и српском црквом - институцијама којима 
је до задњег свог даха служио. Отуда је скупа са својим оцем Немањом, заштитник 
српске државе и њене Цркве. 
Родоначелник српског песништва; просветитељ; први српски књижевник; први 
законодавац; први прави дипломата; путник; биограф; писац медицинских књига и 
оснивач болница… 
Путовао је од Хиландара до Раса да мири завађену браћу, од Студенице до Никеје, да 
моли и добије аутокефалност Српске цркве, од Жиче до Јерусалима, преко Италије, 
Египта, ушћа Тигра и Еуфрата, па назад преко Бугарске у Србију. 
Путовао је пешице, на коњима, лађама, бродовима… учинивши многоструке користи на 
ползу отечества.“                                                                                                     

Милица Краљ: Беседа о Светом Сави, 2018.  

Питамо се зашто пустисмо коре-
ње на ветрометини кад нам је снага 
слаба да се одупремо силовитим 
ветровима и сачувамо своју кућу. 
Путујемо светом тражећи одговор, 
несвесни да не морамо далеко ићи јер 
нам је ту, пред очима, у срцу и глави. 
У памћењу. И у мудрости. Мудраца 
који су зборили. Али и нашој. Требало 
је само да научимо да њихове мудре 
речи чујемо, у дела их преточимо и у 
наслеђе потомцима оставимо. 

 
И пре Саве, Срби су постојали као 

народ. Рађали се и умирали, имали 
жупане и краљеве, Богу се молили. 
Хум, Рашка и Зета су били Хум, Раш-
ка и Зета. Али са Растком много тога 
се мења. Српски народ добија пуну 
свест о себи, српско хришћанство 
специфичну националну димензију 
која ће обликовати нацију и културу не 
само у средњем веку и у дугом 
периоду турског ропства, већ и у време 
изградње модерне српске државе у 
XIX и XX веку.  
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Истинска историја Српске цркве почиње жртвом и одрицањем. Растковим одласком 
на Свету Гору, у којем има младалачке смелости али и дрзовитости, одлуком да побегне 
од свих и свега по цену да причини тугу родитељима – има ли мајке и оца који би радо 
прихватили да њихово дете посвети себе монашком животу? зар нас родитељство не 
чини везаним за оне које смо родили? ‒ спремношћу и способношћу да се одмакне од 
себе, од најближих и вољених, да путује не само до најудаљенијих крајева српских 
држава, проповедајући јеванђеље и градећи цркве, већ и на руине једног царства да би 
тражио и добио самосталност српске цркве. И док мачем и жезлом отац утврђује Рашку, 
а брат му новорођену земљу у краљевину претвара, Растко постаје Сава да би црква 
самовласно управљала својим делима и бирала пастире међу браћом по језику и земљи. 
У монашкој ризи, крстом и књигом изградио је све што је потребно једној земљи. 
 

Свети Сава је први српски задужбинар и неимар. Оставио је манастире и цркве од 
Дунава до Јадрана, од Паноније до Палестине, од Сент Андреје до Хиландара. У њему су 
се сусретали и сједињавали Исток и Запад, оријенталац, склон медитацији, бегу у самоћу 
како би спознао истину и правду, и Европејац, активан, енергичан и способан да доврши 
оно што би започео. Много је међу Србима великих људи, али ниједан нас није лепше 
свету представио и са тим истим светом помирио као Свети Сава. У темеље српске 
државе уткао је начела правде, слободе, мудрости и љубави. У својој политичкој 
филозофији објединио је све оно најбоље у политичко-правним и државним традицијама 
Атине, Јерусалима и Рима. Створио државу за потребе људи, слободну заједницу 
различитих. Као просветитељ, читав живот је посветио поправљању и просветлењу себе 
како би могао да поправља и просвећује друге. До Светог Саве преписивани су другде 
преведени црквенословенски текстови. Од Саве почиње историја српске књижевности, 
историја српскословенског али и народног језика о чему сведоче први књижевни списи. 
Стварао је аутентичну српску културу примајући од других све што је достојно да буде 
прихваћено, али и одбацујући оно што уништава и прља људско достојанство. Величао 
је Сава знање. Али оно није ишло без истине. Искуство је из њега говорило да је знање 
врлина и вежбање у врлинама како би се оне могле употребити на своје и свога народа 
добро. 
 

Период владавине Немањића сматра се златним периодом српске историје. 
Династија Немањића нам није оставила велелепне дворове и градове. Као сведоци 
њихове моћи и богатства стоје подигнути манастири и цркве. Оставили су нам поезију и 
сликарство. Српскословенски језик којим су писали писци средњовековне књижевности. 
Мирослављево јеванђеље. Немањићког узвишеног човека.  И Светог Саву. Целовитог, 
оствареног и бесмртног човека да нам својим овозе-маљским животом и делом покаже 

пут, оплемени и припитоми нашу бурну природу често склону разузданости и 
деструктивној стихији. Да нам буде путоказ, визија и перспектива. И да нам помогне да 
створимо земљу светих и честитих људи.  
 

Литература: 

Ђого, Дарко Р. „Непрекидно отаџбинско странствовање - Есеј о осам вијекова аутокефалије Српске 
Цркве“, Аутографи 

Ракитић, Слободан, „Беседа о Светом Сави“, Светосавске свечаности у Земуну, Подгорици и Скопљу 
ǀ ГеоПолитика 

Биговић, Радован, протојереј-ставрофор, „Свети Сава - хомо универсалис“ 
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P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

 

Под покровитељством УНХЦР-а, Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Шесте београдске гимназије и Делегације Европске уније у Републици 
Србији спроведен је конкурс “ДОБРО ДОШЛИ У МОЈУ ЗЕМЉУ”. На конкурсу су 
са својим радовима у две категорије учествовали и ученици наше школе Милан 
Гицић И1 и Мануела Новаковић И2 под менторским вођством наставника ГВ Весне 
Перић. Својим радовима су оставили утисак на чланове комисије пред којима је 
био тежак задатак да од великог броја пристиглих радова изаберу по 3 најбоља. У 
великој конкуренцији, у категорији Најбољи кратки филм у трајању до 2 минуте, 
наш ученик Милан Гицић је освојио 3. место. Образложење чланова комисије је: 
"Филм има концептулани приступ и доследно прати поруку емпатије и разумевања 
проблема које решавају млади на путу избеглиштва." 

Честитамо! Погледајте награђени рад! И уверите се и сами да је награда стигла у 
праве руке. 

Посебну захвалност дугујемо госпођи Татјани Сикима која нас је својим дивним 
текстом "Ја сам избеглица" инспирисала и великодушно нам дозволила да се 
послужимо неким деловима текста објављеног на порталу: 
https://banija.rs/obicaji/19351-ja-sam-izbeglica.html.  

Можеш ли да замислиш да се 
једног дана пробудиш и постанеш 

статистички податак. Да ти без 
најаве одузму порекло, име и 

достојанство. Ако можеш, онда си 
избеглица баш као и ја. 

Aко си доживео да се са родитељима 
дописујеш писмима која преко 

Црвеног крста путују месецима, да 
тражиш родитеље на ратним 

списковима, да их никад не нађеш и 
више их немаш, а дете си, онда си 

избеглица баш као и ја. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbanija.rs%2Fobicaji%2F19351-ja-sam-izbeglica.html%3Ffbclid%3DIwAR3AZupnGhxtbM1vJvE2cFCkO-yLxUuzanU1DmXwu115ymX7UHnesVqbOIA&h=AT3x7T5v6CRAXkMRQ-l-OoQJpcvaawO9YC5ZylMmECRwRDRr66RSf1AwSCIMohih4TcyeBwTWP-464Ey42LKp6icx
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Aко си доживео да из родне куће понесеш само 
торбу пуну књига и схватиш да је дошло 

пролеће, ати имаш само једну једину зимску 
јакну и пресрећан си јер има оних који су 

дошли право из логора, из затвора или у некој 
размени и немају ни то,онда си избеглица баш 

као и ми. 

Aко си доживео да, док си на путу 
ка земљи где се не пуца и не падају 
бомбе, једеш једном или ниједном 

дневно, а да ти у колективном 
смештају дају јогурт коме је истекао 

рок и храну коју у животу не би 
појео у маминој кухињи, онда си 

избеглица баш као и ја. 

После добијеш неке друге 
пасоше, државе, породиш 

децу којој не причаш шта се 
десило оне године кад су 

падали светови, дигнеш се, 
обришеш блато са колена и 

наставиш даље. 

Сви ви, изгнани из својих домова од чијих врата још 
увек носите кључеве у џеповима, сви ви, избегли из 
градова и села у којима сте направили прве кораке, 
расли, играли се, учили и научили слова и бројеве, 

заљубљивали се и патили, сви ви прогнани, који још у 
сновима ходате пољима, шумама и ливадама своје 

домовине, и надате се да ћете се вратити тамо одакле 
сте пошли, добро дошли у највећу државу света, 

државу своје храбрости да наставите даље. 

И онда, тог неког дана, 
све то престане. 

A ти наредних 20 година, кад 
те неко пита одакле си, и даље 

заустиш да кажеш - ја сам 
избеглица 

И никад не поклекнеш, 
баждарен једном заувек 

на то да мораш, да гураш 
и да се не предајеш. 
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                                                        НА ПУТУ 
 
                                                                                                                                                                                                                    

Рођена земљо моја, 
То чедо што сузе рони 

У загрљај чврсто га прими 
И сакриј од ножа што гони! 

 
Фијучу меци, лете свуда,  

Иза брда људи беже 
Пред њима стаза дуга и тешка 

Од бола срце се стеже. 
 

Страх им је ноге у олово претворио. 
Вече је пало и свуда је мрак. 

Шта из шуме вреба тамне  
Не знају, то није добар знак.  

 
Постале очи од страха туђе.  
На рукама живи огањ носе, 
Док дечије ноге слабашне 

кроз мрак ходају босе. 
 

Образи бледи, 
Уста модре све јаче. 
Сузе у очима крију 

А мали дечак на рубу да заплаче. 

  

P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

 

"Емпатија је срж онога што зовемо људско – хумано понашање и основа је за 

морално понашање, за узрастре односе са другима, за љубав па и за професионални 

успех. Емпатија је кључ за превенцију насиља и других облика суровости. Емпатија 

почиње са капацитетом да се погледа из туђе перспективе да се „уђе у ципеле 

другог“ али, то није само тај капацитет, јер многи људи имају капацитет да 

сагледају из туђе перспективе али их није брига за друге. Емпатија укључује 

вредновање туђих перспектива и људи и укључује и саосећање." - Весна Бајковић, 

психолог  

Ако је емпатија ово чему нас учи психологија, наша Мануела Новаковић, ученица 

I2, има све карактеристике емпатичне особе. Мануела, велико је твоје срце! Сва 

људска, лепа и топла осећања која чуваш у свом срцу излила си у стихове.  
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Ноћас морају границу прећи, 
Брзо и тихо само 

Глас из грла ако изађе 
Оставиће животе тамо. 

 
И сто пута да падну  
устаће и даље поћи 

Јер нада их и даље држи  
Да ће ова мука проћи 

 
Та граница их од смрти дели. 

На овој земљи и деца су људи. 
Велики и мали свеједно је 

Овде и у дечије пуцају груди. 
 

Застани, зимо, немој бити љута 
Престани вејати стазе, 

Јер мали и велики јунаци  
сметове треба да газе. 

 
Колона избеглих људи 

Што уморна ка зори хита. 
Иде, иде армија гладних  

За коју нико да пита. 
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Аутор текста: Весна Перић, школски библиотекар 

 
Цигла по цигла зид. Да нас заштити од хладноће, кише, вукова и непријатеља. 

Једни га градили, други рушили. Вековима. Опстајала царства захваљујући подигнитим 
чврстим зидовима, али и падала урушена изнутра неслогом, епидемијама, лошим 
изборима и одлукама. Тада више ни зидови нису били довољно чврсти да заштите од 
напада непријатеља. Вековима касније, нагрижени зубом времена стоје као неми 
сведоци давно минулих времена и догађаја. Данас су туристичке атракције. Да могу да 
причају, открили би нам судбине људи и народа, узроке успеха, али и пропасти великих 
и малих царстава. Посведочили да су у древној прошлости, баш као и данас, 
представљали место на ком патња почиње и/или завршава. Или место почетка пута ка 
неизвесној будућности. 

 
Са успостављањем фиксних граница, уредно на мапама исцртаним, које су 

признале и потписом, као некада крвљу, запечатиле владе већине земаља, престала је и 
потреба да се граде зидови. Лепо и паметно. Али... 

 

Сами, своји, избеглице из бесмисла 

 
Гуглам. Кључна реч ИЗБЕГЛИЦА. Резултати у претрази: песма Миломира 

Миљанића и Вере Матовић на првој страни. Ево и Зокија Босанца. Залутала међу њима 
и песма групе Зостер. На трећој страни претраге стидљиво се појављује текст са портала 
ББЦ ЊУЗ о Николи Ковачевићу, добитнику Нансенове2 награде за људска права за свој 
рад са избеглицама. Потресна прича човека који тужне животне исповести избеглица из 
Африке и Азије, на путу преко наше земље ка западној Европи, преноси на папир и 
пред међународним судовима доказује кршење људских права. Нимало лак задатак. Да 
би га обавио, мора да познаје границе, напуштене салаше и зграде, привремено 
уточиште искорењеним људима који као духови бесциљно лутају без личне карте и 
пасоша, рачуна у банци. Без кофера, у одећи која је познавала боље дане, у подераним 
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P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

патикама, често боси. А најчешће гладни. Свако јутро, када пође на „посао“, прикупља 
снагу да не одустане од задатка. Јер, после кошмарне ноћи, у којој се у испрекиданим 
сновима измешају слике и појединачне приче људи са којима је разговарао на трави крај 
бодљикаве жице, треба се суочити изнова са измученим, у души (невидљивим) и на телу 
(видљивим) модрицама прекривеним људима у потрази за новим домом и човека 
достојним животом. Са људима који су мислили да ће пронаћи рај. А завршили на путу 
ка паклу поплочаном добрим намерама. И надама. 
 

„На овај пут крећеш са безброј питања. Стално имаш осећај неизвесности, 
несигурности и страха. Имаш много планова који се можда и остваре. 

Замишљаш какав живот може да буде. И надаш се неком бољем животу.“ 
 

Зид стоји пред вратима сваке куће, на крају 
сваке улице, на излазу из сваког града 

 
САД – Мексико 2006; Грчка – Турска 2012; Бугарска – Турска 2013; Словенија – 

Хрватска 2015; Мађарска – Хрватска 2015; Мађарска – Србија 2017. Питате се шта је 
заједничко набројаним земљама и бројевима? Зидови. Али више не од цигле и камена већ 
од челика. Жилет жице. И бодљикаве. Сличне оној иза које су били у ИИ светском рату 
„живота недостојни људи“ а кроз коју је текла струја напона од 380В. Само је ова нова 
„паметна“ јер, захваљујући напредној технологији, не угрожава животно човека. 
Мислите да је списак комплетан? Варате се. Слични зидови постоје и између Данске и 
Немачке, Аргентине и Парагваја, Узбекистана и Авганистана, Јужне Африке и 
Мозамбика, Кувајта и Ирака, Боцване и Зимбабвеа, Саудијске Арабије и Јемена. И списак 
се овде не завршава.  Како ствари стоје, биће их још. 

 

Зидови XXI века 
 
На зидовима XXI века, подигнутим на блоговима, интернет порталима, е-новинама, 

друштвеним мрежама, откуцано у коментарима и исписано на хамеру из страха од наглог 
прилива избеглица и миграната, читамо:“Избеглице идите кући”; “А одакле си ти, 
момак?”; „Мигрант из Сирије опљачкао и силовао“; „Стоп насељавању мигра-
ната“; „Мигрантима ограда, грађанима слобода“; „Устаните против исламификације 
Белгије“; „Зауставите лажну политику интеграције“; „Пошаљите кући незапослене 
који нису из Европе“; „Мигранти повећавају број кривичних дела!“; „Упадају на туђа 
имања, пљачкају, краду“ „Имају више права и више су заштићени од нас“; „Сви су војно 
способни мушкарци са по 10000 € у џепу.“ 

 
Простора за одговоре оних којима су поруке упућене готово да нема. Да га је мало 

више, сазнали бисмо: 
 
Лара Тахан, наставница из Сирије: Мој живот пре рата из 2011. године био је 

веома добар. Била сам наставница математике у Алепу и имала сам двоје деце. Али кад 
је избио рат, знала сам да немамо будућност у тој земљи. Док сам се возила на посао, 
крај пута сам виђала лешеве. Зато сам побегла. 
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Самар Џабер, дипломирани инжењер из Јордана: Пријавио сам се на стотинак 
послова, али ме никад нису позвали на разговор. И зато сам сада одлучио да урадим оно 
што они траже и да студирам да бих стекао шведску диплому. Желим да изградим 
будућност, желим да будем самосталан, али прошло је шест година и немам ништа. 
Деца у покрету: Желео бих да други разумеју нашу причу – зашто смо кренули на овај 
пут и шта смо све преживели. Тако би знали и како да нам помогну. 
На овај пут крећеш са безброј питања. Стално имаш осећај неизвесности, 
несигурности и страха. Имаш много планова који се можда и остваре. Замишљаш 
какав живот може да буде. И надаш се неком бољем животу. 
И, на крају, шта сам ја? Босанац, Србин, Француз, Херцеговац, Сарајлија, ванземаљац? 
Лакше ми рећи избјеглица. Јер док се дође до тога да сам човјек, прође младост. 

 
Где је нестало разумевање? Када се заморила саосећајност? 
Како је могуће да останемо неми и окрећемо главу од 
људске патње? Запитамо ли се да ли људи у покрету 
напуштају домове лако? Можемо ли да замислимо да се 
једно јутро пробудимо и да нам се живот наопачке изврнуо? 
Да имамо 30 минута да се спакујемо и напустимо кућу, 
улицу, град, земљу? 30 минута да покупимо све успомене на 
лепе и болне тренутке које смо доживели и преживели под 
„сигурним“ кровом над главом? Да се поздравимо са сенама 
наших драгих које не можемо да ухватимо за руку и 
поведемо са собом? 30 минута да спакујемо кофер? Да 
одлучимо шта ћемо понети? Можемо ли? Ако смо имали 
среће да нам судбина није поделила лоше карте, да смо у 
додели улога прошли добро, тешко. А шта можемо? Да 
замислимо и да се замислимо. Јер 
 

Hodie mihi, cras tibi 
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 „Данас мени, сутра теби“ преиначени је цитат из Библије, из Књиге Сирахове (38,22), 
који у оригиналу гласи: „Михи хери ет тиби ходие - мени јуче а теби данас. Некада је 
био чест натпис на надгробним споменицима, а данас је изрека којом се реагује на 
равнодушност околине према невољи и истиче да се она свакоме може десити. Довољно 
је осврнути се око себе и погледати људе који нас окружују, онда завирити у своје срце, 
у своје сопство - унутрашњи глас који игноришемо иако нам често и тачно говори како 
да живимо и ето истине. Неумољиве. Чврсте као зид. Истине која нам сине пред очима. 
Оним унутрашњим које се зауставе, замислите, на зиду пред којим стојимо сви. Пред 
зидом болести, сиромаштва, страха, неизвесности, старења, нестајања. Пред зидом 
усамљености, тескобе, изолације. Пред зидом смрти. Свако од нас стоји пред неким 
зидом, видљивим или невидљивим, опипљивим или од мисли и осећања сазданим. И не 
може даље. Стојимо и чекамо. Данима, годинама, деценијама. Јер зид је висок и јак. 
Чекамо да време као миш нагризе наше зидове и да се направи малена рупа коју ћемо 
ширити док их не срушимо. У међувремену могли бисмо да помогнемо времену. Како 
можемо и знамо. Јер зидови између човека и човека не треба да постоје. 

Фритјоф Нансен био је норвешки научник, истраживач и дипломата, који је уједно био и први високи комесар за 
избеглице у Лиги нација након расељења изазваног Првим светским ратом. Његовим напорима стотине хиљада 
избеглица успели су да се врате кућама или су постали легални становници земаља у којима су нашли уточиште, 
наводе из УНЦХР-а. Први је увидео да је један од највећих проблема са којима се суочавају избеглице недостатак 
међународно признатих личних докумената. Прва документа избеглица названа су „Нансенов пасош". За свој рад 
добио је Нобелову награду за мир 1922. Награда је установљена 1954. године 
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Сваке године, 28. фебруара обележава се Национални дан књиге и Народне библиотеке 

Србије. Уназад 5 година, Друштво школских библиотекара Србије спроводи акцију 

"Читајмо гласно". Ученици IV2 ТШ Неготин су овогодишњу акцију реализовали, уз помоћ 

Весне Перић, школског библиотекара, под слоганом "Радост и бол читања".   

Тешка времена иза нас. Тешка времена и испред нас. Књиге нас уче, преносе искуства 

писаца и њихових ликова, теше, али и растужују, подстичу емпатију, покрећу на акцију. 

Лепо је и корисно одморити главу и душу нежним стиховима. Потребни су нам да не 
изгубимо веру у људе, наду да иза лошег долази добро. Али не смемо занемарити да сличан 

ефекат имају и реченице и стихови испуњени горчином, страхом и стравом. Они који нам 

осликавају ружно лице и природу човека, његову спремност да чини зло, да унесрећује. 
Отрезне нас. Кажемо: - Добро! Идемо даље! 
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Стиховима против страха. 

Против мржње, безнађа и 

мрака. И зато запесничите! 

Као што су то урадили 

ученици I2 и I3 разреда 

Техничке школе и на тај 

начин обележили 

Међународни дан поезије. 

 Тоне Титаник 
  

Од сопствене тежине 
Санте су свуда око нас 

Ко у тишини пробија даљине 
У мору бурном наћи ће спас. 

  
Ја бићу зато једрилица лака 

Трпљења мог та мис’о ј’ плод 
С једром у срцу, ветром у Бога 
Ја бићу склад тај, Човек – Брод. 

Сергеј Трифуновић 

/

Žak Prever

Кратка историја борбе жена за своја права 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/737671620268805
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Реч аутора: Александра Ђурковић IV1 
 
Корона. Донела нам нове навике, утицала на одлуке, преокренула изборе. И начин 

рада изменила. Прилагођавали смо јој се. Нерадо. За њу нисмо сигурни. Кажу стручни да 
смо јој се допали као домаћини. Изгледа да смо претерали у љубазности па сад имамо 
проблем да је се отарасимо. А утицала она и на дружење. „Држите дистанцу, молим!“, 
упозоравали нас. Физичку. Социјалну, не. Резултат савета је и овај интервју. Ћаскање уз 
кафу обавила сам са Дејаном Лазићем, професором енглеског језика и афирмисаним 
песником, у виртуелном кафеу. Изостао је мирис кафе, али не и задовољство. Признајем 
да ми је Дејан био један од најинтересантнијих саговорника  и да ми је драго што ће 
баш овај разговор бити мој последњи интервју за школски часопис. 

 
Да ли бисте могли да ми кажете зашто баш назив за збирку ,, Поезија I"? 
 
Прво да захвалим на указаној части да као бивши ученик школе будем део вашег 

пројекта. А сада да пређем на одговоре. 
 
Када сам још 2009. године, по повратку са студија у родни Неготин, решио да издам 

прву збирку песама имао сам пуно тога на памети. Много амбиција, препрека, а мало 
времена. Нисам имао неку посебну заједничку тему, нити реч којом бих назвао те моје 
редове из дана младости, а пошто сам свакако планирао да наставим да пишем, реших да 
збирци дам јасан, технички и прецизан назив, Поезија И, као својој првој збирци. 

 
Када бисте поново издали збирку, да ли бисте је исто назвали? 
Када поново будем издао збирку нећу је исто назвати. Сада имам много сложенији 

поглед на свет. Наслов ће свакако имати скривено значење. Врло вероватно и крајње 
саркастично. Па ко буде разумео схватиће, ко не, неће ни бити важно. 

 
Како доживљавате положај човека у друштву окованог предрасудама, 

правилима масе, страха од туђег успеха? 
Данас је, више но икад, тешко бити човек. На ову тему би се могао роман написати. 

А ја не желим да вам одузимам простора, нити да ово постане превише озбиљно, а још 
мање досадно. 

 
Да ли верујете да постоји шанса за ,,малог" човека да од пораженог постане 

победник? 
Сваки човек је победник уколико мисли да је победник, и ако иде путем своје душе, 

не марећи за мишљења других људи. Победник је човек који је здрав и има здраву 
породицу, који воли посао који ради, и који је задовољан собом и својим положајем у 
свету. Ни један човек није мали ако му је душа испуњена и ако пуним плућима дише свој 
комадић неба. Треба се трудити бити такав "мали" човек. 

 
Шта је за Вас срећа и тајна вечности? 
Срећа је илузија. Слатка, наивна илузија да је оно што имамо, баш оно што нам је 

највише потребно. Илузија која нам дане чини лепим. Срећа је остати у души заувек 
млад, и поред хладних таласа живота чија нам со пребрзо на лицу направи боре. Осећај 
младости у души је вечност. Та младост се преноси на будућа поколења. 
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Срце 
 

Тешки су ударци живота, 

Кукавица брзо страда, 

Колико год да сте јаки, 

Дођу тренуци пада, 

И ма колико тога да знате, 

И да не марите за бол, 

Ланци живота сенку вам прате. 

 

Али кад попусти живот, 

Кад крвник одмор дадне, 

Са пуно презира и даље кидајте, 

Јер суза предаје не сме да падне, 

Са себе окове махнито скидајте, 

Кад год их изнова живот сручи, 

Срце јунака не сме да плаче, 

Но да се бори, кида и мучи. 

 

Срце 

Тепки су ударци живота, 

Кукавица брзо страда, 

Колико год да сте јаки, 

Дођу тренуци пада 

И ма колико тога да знате, 

И да не марите за бол, 

Ланци живота сенку вам прате. 

 

Али и кад попусти живот, 

Кад крвник одмор дадне, 

Са пуно презира и даље кидајте, 

Јер суза предаје не сме да падне, 

Са себе окове махнито скидајте, 

 

P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

 
Да ли разочарење због неуспелих љубави прераслих у страх да праве љубави 

нема?   
Љубав је младост, све остало је страх од самоће. Кад човек зађе у неке године схвати 

да љубав временом бива замењена "разумним" изборима. Кад нас неко очара, неминовно 
је да, кад тад, том особом будемо и разочарани, сви смо људи. Битно је не постављати 
превисока очекивања ни себи ни другима. Треба бити реалан. Колико добијеш, толико 
даш. Није лако, али од свега страшног што на свету знам, најстрашније је када си сам. А 
опет, међу гомилом индивидуа. 

 
Колики је пут од срца до мозга у схватању лепоте жене? 
Пут од срца до мозга, кад је схватање лепоте жене у питању, је исти као и са осталим 

стварима у животу. На хиљаде животних миља дуг. Тај пут није увек ни трновит, а ни 
сладак. Мења се како ветар наших душа дува. И ту лежи сва лепота зујања по истом. На 
њему не постоји крајњи циљ, суштина је шта ми постајемо док се трудимо да спознамо 
лепоту другог. 

 
Има ли наде да снагом ума и упорношћу од суморног ,, бежања" преко ,,брига" 

стигнемо до ведрине ,, створења дивна"? 
Док постоји човек, постојаће и нада. Треба бити храбар и имати на уму да само 

тешка времена стварају јаке људе. И зато будите јаки људи, пркосите тешким 
временима, пребродите бриге а на том путу нађите "створења дивна". А уколико их ипак 
не можете наћи, створите их сами. Имате снаге за то, само ако довољно јако желите да се 
упустите у авантуру. 
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  Авантура кроз Вратњанске Капије 

  

 

До нашег првог циља Мале и Велике Капије водинас пут са десне стране манастира 
кроз шуму са благим успоном. Често се користе и називи Мала и Велика прераст 
(напомена: прераст лучни кречњачки свод заостао од некадашње пећине у виду 
природног каменог моста). Пре завршног успона већ се чује протицање реке Вратне кроз 
Капије. У првом маху стиче се утисак да је река дубока са снажним водотоком, због јаког 
еха који се ствара у Капијама, међутим сама река је плитка и лако се прегази.  

 

Поштовани љубитељи природе, 
наше путовање до Вратњанских 
капија започиње на платоу 
испред Манастира Вратна. Сам 
манастир се налази око 30-ак  
километара од Неготина и 
припада Епархији Тимочкој. 
Свој назив добио је по 
Вратњанским капијама. Не 
постоји тачна година оснивања 
манастира, али по неким изво-
рима постојао је крајем XIX 
века. Према предању, за оснива-
ча манастира сматра се Свети 
Никодим Тисмански, чија се и 
испосница налази око 900м иза 
манастира посвећеног Вазнесе-
њу Господњем. 

Сада стижемо до прве или Мале Капије чији назив 
је формиран на основу димензија, дугачка је 30 метара, 
ширине 15 и висине 34 метара, у односу на Велику 
Капију, чије су димензије дужина 23 метара, ширине 
30 и висине 45 метара. Осећај који се у вама ствара док 
посматрате једно овако чудо или феномен природе је 
заиста неописив, поготово када се сагледа чињеница 
да је за њихиво формирање било потребно неколико 
хиљада година. Силаском до Велике Капије долазимо 
до мостића са којег се најбоље види сва грандиозност 
овог природног феномена.  
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Сам кањон обилује прелепим видиковцима и пејзажима, о томе неки други пут, а ми 
даље настављамо ка трећој Сувој Капији или Сувој прерасти удаљеној 4,5 км од Велике 
Капије. Сам терен кроз који се пролази није за почетнике јер захтева добру физичку 
припремљеност. Цео пут је добро обележен, црвено-белим круговима,  и потребно је 
строго држати се ових маркација. 3,5 км води нас пут узводно уз реку и често се прелази 
са једне стране на другу па се препоручује коришћење гумених чизама или неке друге 
непропусне обуће. За љубитеље природе ово место је прави рај на земљи, јер кањон 
обилује богатсвом биљног и животињског света. Ово је право место за све који желе да 
се склоне из градске средине, стресног посла, друштвених мрежа... 

Последњих 1,5 км нема више шетње уз реку, већ се хода искључиво по каменитом 
терену.  На нашем путу долазимо до једне од пећина, не постоји исписан назив за пећину 
нити било какве информације о дубини. Испред самог манастира постоји обавештење да 
постоје пећине са следећим називима: Безимена пећина 1 и 2, Сува пећина  и Водена 
пећина.  

Након 2 сата шетње стижемо до последње капије, Суве Капије или Суве прерасти 
која је уједно и најмлађа али по својој лепоти ни мало не заостаје за Малом и Великом 
Капијом. Њене димензије су: висина 34 метара, дужина 15 и ширина 10 метара. Свој 
назив Сува Капија добила је по томе што крајем лета сва вода из реке Вратна нестаје у 
понору 50 метара узводно од Капије.  
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Велики поздрав, видимо се у некој другој природној авантури. 

Аутор текста: Александар Талић, професор ЕГ предмета 
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Поред мене си 

Гледам те непрестано, а када погледам 

Те твоје зелене очи 

Погубим себе 

Иако нисам навикла да губим 

Поготово не себе и своје мисли 

Које ми лутају, помешане су 

У неком смо другом свету 

Где си ти мој, а твоја ја 

У коме је све могуће 

Па чак и ти и ја 

И твоје руке, твоји дуги прсти 

Најбољи вајари тела 

Причао би ми нешто 

На шта ја не бих обраћала пажњу 

Због твог погледа  

Који би био испуњен нежношћу 

 

 

Можда бих чак и на трен помислила 

Да не желиш да се ово заврши 

Да ти значим иако сам прекривена 

Грешкама и лажима 

Да не желиш да се ово заврши 

Ово шта год да је 

Јер смо ми недефинисани 

Због тога 

Што смо превише различити да бисмо 
успели 

И превише смо исти да бисмо покушали. 

 

 

 

 

 

 

 

Аутор песме: Дејана Пандуровић I1 
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Аутор текста: Алекса Черчелановић IV2 

Ментор: Марија Стакић, професор српског језика  
 
Током одрастања се сусрећемо са многобројним проблемима, међу којима су први 

пољупци, прве симпатије, изласци... Један од већих проблема у том неком периоду 
пубертета је упис у средње школе и управо због тога ћу вам писати о Техничкој школи 
коју управо завршавам. 

 Заправо средња школа не представља никакав проблем као што делује на први 
поглед. Један је од најлепших периода живота из перспективе матуранта. Први савет који 
ћу дати свакоме ко уписује средњу школу је да мора добро размислити шта жели јер 
погрешан избор је грешка која нас може коштати много. На самом почетку, након доброг 
одабира и уписа школе, мора се оставити добар утисак на професоре и ново често 
непознато друштво. Друштво се најчешће дели на групице које остаје до краја школовања. 
Углавном су сви професори на почетку строги, вероватно да би оставили озбиљан утисак 
на ученике. Из личног искуства знам да после друге године, у већини случајева, 
професори попусте са строгоћом. Кроз школовање се сусрећемо са многим проблемима, 
неспоразумима са професорима и школским друговима, али када се све то сагледа из угла 
школарца матуранта све је то смешно. Чак позитивно и корисно јер нам искуства стечена 
кроз школовање, мудрост коју су нам пренели професори, ситне задевице са друговима 
могу помоћи у свету одраслих где више нисмо центар око кога се сви и све окреће. У коме 
ћемо вољно али и невољно сарађивати са људима другачијих схватања, мишљења и 
избора. Са људима од којих ће зависити наша каријера, успони и падови, а некад и 
животни избори. Средња школа је период у животу који много брзо прође. Непоновљив је 
и зато га  треба провести што је лепше могуће. Саветијем вам и да избегавате лоше 
друштво које вас може повести странпутицом и у трену уништити планове, жеље и све 
резултате постигнуте радом и трудом. 

 Искрено никоме не бих саветовао да му успех и просек оцена буду једини циљ. 
Важни су, наравно, али не заборавите да нису мерило вредности. Неправедне оцене, 
сукоби, мали и велики, неразумевања, горке пилуле које сте прогутали и речи које су вас, 
можда, повредиле, брзо ће се заборавити. Али знање, искуство и мудрост коју сте стекли и 
из школе понели не може вам нико одузети. Заувек ће вам припадати. 

 

 

 

 

 

 

Моја порука будућим средњошколцима 
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Аутор текста: Александра Ђурковић IV1 

Ментор: Весна Перић, школски библиотекар  
 

Да ли сте икад размишљали како ће изгледати Ваш живот кроз школовање у 
средњој школи? Нисте? Искрено, нисам ни ја.  

Могу да кажем да је за мене ово био најлепши период школовање, упознала сам 
доста нових људи, професора, упознала сам себе и своје способности.  

Увек сам причала да једва чекам да завршим школу, да кренем у живот и видим шта 
ме чека, али како се ближи крај, то мишљење се све више мења.  

За Техничку школу могу да кажем да је за мене лично била најбољи избор када сам 
је уписивала. Доста тога сам научила, доста тога запамтила. Кроз техничку школу 
можете да пронађете себе, да видите шта желите да радите у будућности. Искрено, све 
похвале за професоре, директора, педагога и све остале запослене. Хвала им за толико 
уложеног труда и знања која су несебично поделили са ученицима. За стрпљење које су 
имали. Љубав и саосећање које су показали када смо били тужни и несретни. 
Толеранцију. Бодрење. За помоћ пружену када нам је била неопходна. Хвала им за 
поверење, неодустајање од нас када смо и сами сумњали да можемо успети. И за 
откривене таленте, утешне речи када смо падали, пружену руку да устанемо и наставимо 
путем који смо зацртали. И да не заборавим, хвала им за кроз прсте прогледане дечије 
несташлуке. 

Надам се да ће и ваша опција бити Техничка школа Неготин. Нећете се покајати. 

Моја порука будућим средњошколцима 



 

42 

 

  

Аутор текста: Данијела Јевтић  
проф. математике и рачунарства и НЛП Мастер  

 

Колико пута вам се догодило да разговарате са неким на истом језику, а ипак 
имате утисак да се не разумете? Колико пута сте се као наставник запитали „Зашто ме 
ово дете не гледа у очи док говорим?“ или вам је засметало то што је неком ученику 
потребно време да одговори на једноставно питање? А можда се догодило да се у неком 
разговору од вас очекивао брзи одговор, а ви сте били затечени и било вам је потребно 
време да размислите? Одговоре на ова питања даје нам НЛП (Неуро-лингвистичко 
програмирање) наука која проучава начин на који људи постижу успех и резултате у 
најразличитијим подручјима, а такође подучава друге људе тим обрасцима, техникама и 
вештинама.   

Наше окружење примећујемо са пет чула: вид, слух, додир, мирис и укус. Чула су 
важна за комуникацију и што више научимо о њима боље ћемо моћи њима да се 
користимо. Значајно откриће у НЛП-у је да људи преферирају једно од ових чулних 
канала и највише га користе. Ту се не мисли да људи не користе остале канале, већ да 
користе један канал више од осталих. Уколико препознамо, као професори, преферирани 
чулни канал ученика и људи са којима комуницирамо, постаћемо ефектнији 
комуникатори.   

Затворите очи и сетите се свог најлепшег летовања. Некоме од вас се пред очима 
створила слика мора, плаже, базена. Видите небо, сунце, можда неке људе који су тада 
били са вама. Други су можда чули шум таласа, цвркут птица или нечији глас, а некога 
од вас је обузео осећај топлине, милине, радости и осетио је то у целом свом телу. Ово 
само доказује да свако од нас користи сопствени канал уверавања и перцепције и 
уколико у то нисмо упућени често може доћи до неспоразума, а ми као професори наше 
ученике нећемо разумети на прави начин. НЛП је то описао кроз примарне 

репрезентативне системе, па тако разликујемо визуелни, аудитивни и кинестетички 
тип.  

  

Визуелни репрезентативни систем  

Људи са добро развијеним визуелним репрезен-
тативним системом размишљају у сликама. Неподнош-
љиво им је да их саговорник не гледа у очи. Брзо мисле и 
упадају у реч. Ученици визуелци памте гледајући слике и 
њихову пажњу ћете одржати ако на предавањима 
користите  визуелна помагала, слике, графиконе.  

 
Визуелци користе речи: видети, перспектива, гледати, визија, посматрати, јасно, 
сјајно, слика, представа ...  

У опису летовања то ће изгледати овако:  

„Одушевљен сам предивним призором. Видим фантастичне боје на небу, а заносна 
слика очарава својом лепотом. Гледам како сунце на хоризонту зарања у море и како се 
боје преливају једна у другу. Овако нешто се ретко виђа ...“  
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Аудитивни репрезентативни систем  

Особе са примарним аудитивним системом у стању су да боље 
разликују звукове, него слике и осећања. Са лакоћом могу да 
понове шта је речено, најбоље уче слушајући, уживају у 
музици и воле разговарати телефоном. Ученици аудитивци ће 
се пре присетити речи које су професори користили на 
предавањима, него на пример, која је била боја зидова или 
одело предавача. Њихове реченице су хармоничне, имају 
почетак, средину икрај. Не воле да их неко    прекида док гово-
ре и видно ће се узнемирити. Чак ће и рећи: „Немој да мепрекидаш!“ Ако их неко преки-
не, почињу реченицу испочетка.  

Аудитивци користе речи: рећи, причати, говорити, звати, саслушати, разговор, 
звучи, разумљиво ...  
У опису летовања то ће звучати овако:  
„Чујем тишину уз залазак сунца. Све је тако складно и хармонично. Све се тихо спушта 
и смирује. С времена на време чује се галеб који пролети изнад моје главе. Чује се звук 
таласа и све је тако складно као најлепша мелодија која прија сваком уху...“  

Кинестетички репрезентативни систем  

Кад људи мисле кинестетички, користе осе-
ћања. Када процењују неки пројекат или задатак 
одлуке пре доносе на основу осећаја да ли је нешто 
добро, него на основу онога што су чули или про-
читали. Када ученику кинестетичару поставимо 
питање, њему треба времена, погледаће доле, став 
је мало повијен и размишљаће. Њима је потребно 
време да испроцесуирају ствари. Говоре споро, са 
дугим паузама. Због спорости некада се могу окарактерисати као мање интелигентни, а 
уствари су врло темељни. Воле практичан рад. Не тражите од кинестетичара да вас гледа 
у очи и не гледајте у кинестетичара док мисли. Тада има утисак да има ограничено време 
за размишљање, а то их блокира.  
У изражавању користе речи: осетити, свеже, топло, хладно, меко, додир, контакт, 
прихватити ...  
Кинестетичар ће своје летовање описати:  
„Топлота сунца, нежни дах ветра и мирис мора чине да се осећам испуњено, срећно и 
спокојно. Уживам у овим дивним тренуцима које проводимо заједно, а овај осећај 
припадности испуњава цело моје биће ...“  

Када је професор упознат са примарним репрезентативним системима, своја 
предавања може обликовати тако што ће користити графиконе и презентације, тако што 
ће своје реченице обликовати да буду хармоничне, да имају почетак, средину и крај и уз 
све то ученицима ће обезбедити неки практичан рад и дати им довољно времена да 
заврше задатак. Визуелцу ће се обратити речима Видиш ли шта ти говорим? Да ли ти је 
ово јасно?, аудит ивцу Слушај пажљиво! То звучи добро!, а кинест ет ичару Разумем како 
се осећаш. Да ли ти је ово тешко? Препознавање примарних репрезент ат ивних сист ема 
може побољшати наставу и комуникацију, како са ученицима, тако и у колективу. 
Препознавање разлика међу ученицима учиниће да се сваком ученику приступи на прави 
начин и усвајање градива буде квалитетније.  
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Ноћ  
 

Чим се сјај зоре угаси, 
Ноћне сенке се пробуде 

Мирна ноћ, благословена ноћ. 
Звезде трепере, 

Међу њима месец сјаји 
На све стране пролећни 
Шири се мирис бајни. 

Тамо где ветар сву ноћ брезе њише, 
По небеској сјајној, 
Бескрајној ведрини. 

На небу је месец 
Или звезда сјајна 
А у теби једна, 

Само твоја тајна. 
Све тајне твоје праве 

Теби никад нису лажне, 
Чим их одаш 

Значи да ти нису важне. 

 

Песма: Мануела Новаковић I2 
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ДОМ 
 
Одувек сам се питала  
да ли птице селице пронађу свој топли дом, 
постоји ли живот после смрти, 
и да ли на крају свега овога стојиш ти. 
на стандардно питање кога више волим 
између мајке и оца никада изабрала нисам. 
“Куда идеш на крају, себи или њему ” 
питање које нисам себи често постављала, 
али на које такође нисам имала одговор. 
Но, када мало боље размислим, 
имала сам образложење зашто није било мог коментара. 
Он ми је био као дом. 
Ту реч одавно нисам осетила, 
што је јако проблематично за мој разум, 
да ме он подсети шта значи та реч. 
“А шта у ствари та реч подразумева ?“ 
за мене, моја осећања, 
“дом“ ми у ствари представља све. 
У мојој глави, то је и даље моје двориште 
препуно ситних маслачака и зелене траве 
коју краси роса. 
Прадека ме и даље љуља на жуто-плавим љуљашкама 
док мајка чека на прозору да  утонем у сан. 
У сну већ осетим њен мирис, њену дугу косу  
док ме носи у свом наручју ка соби 
која је била препуна малих војника  
јер лутке нисам волела. 
Сећам се, у том дому сам све те лутке бацила у блато. 
Врата нашег садашњег дневног боравка 
су и даље ишарана фломастером 
иако их је тата префарбао. 
Када бих се пробудила из дремке, 
тата би ми пустио нашу омиљену серију, 
коју смо пратили само нас двоје. 
Спремио би ми омиљено јело 
Насуо себи мало вина  
и тада би кренуо наш свет, у његовом загрљају. 
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Ујутру, из тог света бих се пробудила 
време да кренем у школу. 

Са старијим братом 
који би ме допратио до учионице  

ичекао испред ње до 11:40. 
Касније би ми објашњавао неке своје илузије 

ставове, своје циљеве у животу  
које нисам разумела 

али опет бих слушала и постављала му питања 
јер сам желела да сазнам све. 

И најситнији детаљ. 
Дека би ме одвео на утакмици, у наше село, 

купио би ми семенке и омиљени сок 
заједно бисмо се наслонили на његова стара кола,  

и бодрили мог тату, а његовог сина, на терену. 
Бака би ми потом опеглала омиљену плаву мајицу 

пустила би ме да полијем њено цвеће, 
и да јој причам о дану који је прошао 

иако је на телевизији ишла њена омиљена серија. 
Прабака би била ту. 

Заборавила би на своју болест, и на то какав је живот имала. 
“Дом“  

једна и једина реч која би ме увек сломила 
на најмање и најситније делове 

јер ми је детињство прошло пребрзо, 
превише брзо сам заборавила 

мајчин мирис, 
татину косу, 

бакино цвеће, 
декин бели ауто, 
прабакин штап, 

прадекин троножац, 
братову собицу 

и своју срећу. 
 

 

Аутор песме: Дејана Пандуровић I1 
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Did you know? 

The famous composer from Negotin,Stevan Mokranjac would play in Bemwejci if he were 

alive, if they receive him, of course.Although Stevan Mokranjac is the famous Negotin musi-
cian, most of the locals of this small and beautiful place located in eastern  Serbia agree that 

Stevan would  enjoy rock and roll with the guys from the group of the same name and that only 

the distance made a genre difference.There is a saying in Negotin:’First Bemwejci, then 
Mokranjac’,when tourists ask locals what they think about the compositions of the mentioned 

genius. 
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Daily poison 
Get me out of this dream 
Get me out of this scene 
I’m not doing alright 
 
Going down the drain 
Feeling much too strained 
The road’s getting tight 
 
Like a ballerina 
Like a sex machine 
Like a killer clown 
 
Like Charlie Sheen 
Like Steve McQueen 
Like the speed of sound 
 
But I need to take my daily poison 
Still I share with you my piece of ozone 
Flying high on the forgotten horizon 
Desert island in my mind 
 

Some are dead inside 
Some are left behind 

Some are never found 
 

Just another face 
Just another day 

Just another round 
 

Like a ballerina 
Like a sex machine 
Like a killer clown 
Like Charlie Sheen 

Like Steve McQueen 
Like the speed of sound 

 
But I need to take my daily poison 

Still I share with you my piece of ozone 
Desert island of my mind 

Да ли сте знали да би чувени неготински композитор 
Стеван Мокрањац свирао у Бемвејцима да је жив? Ако 
би га чланови бенда примили, наравно. Иако је Стеван 
Мокрањац најпознатији неготински музички стваралац, 
већина мештана овог малог и лепог места, смештеног на 
истоку Србије, слаже се да би Стеван пржио рокенрол са 
момцима Бемвејцима и да је само временска дистанца 
учинила жанровску разлику. Кад туристи питају локалце 
шта мисле о композицијама поменутог генија, одговор 
је: „Прво Бемвејци па Стеван“. 
 
А сад озбиљно. Мало који град у Србији се може, као 
Неготин, похвалити музичком традицијом. Још средином 
XX века, тачније 1953. стигла је у Неготин прва 
електрична гитара. Истини за вољу, била је то обична 
гитара на коју су монтирани делови пристигли из 
Београда. Деценијама звук електричне гитаре не престаје 
да се шири улицама града. Долази из станова, подрума, 
гаража, кафеа. Присутан је у шлагерима, року, металу. А 
шта је са панком? Једноставност гитарског рифа, 
енергија младих, али и оних сада већ времешних 
панкера,  произвела је незамисливо велики број група тог 
жанра. У Неготину панк дефинитивно Is Not Dead. 
У знак сећања на Владу Пункера 
  

Текст: Јадранка Манојловић, професор енглеског  
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Богдан Миладиновић I2 

 Марија Митић I2 

Ментор: Драгана Катић, професор ликовне 
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Јован Јовановић I1 

Мануела Новаковић I2 
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Мануела Новаковић I2 

Милан Исаиловић I2 
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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 

 

                                       21. АПРИЛ 2022. 

                                           Н Е Г О Т И Н 
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