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ПРИЧА СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

„ПРОБУДИТЕ СЕ ПРЕ НЕГО
ШТО ОСТАНЕТЕ БЕЗ
СНОВА”

ПИШЕ: Слађана Јањић
а насловној страни су новинари Петље. Хајде да се
присетимо шта је о новинарима рекао Бранислав
Нушић у „Аутобиографији“:
„Новинар?
Одиста примамљив позив. Реч, која је иначе код нас
тако јевтина, која се не штеди, баца се, растура, расипа, ти претвараш у трговачки артикал и продајеш је
по скупе новце. Не мораш ништа знати, па ипак важиш
за човека који све зна; не мораш бити мудрији од оних
који ћуте, па ипак говориш у њихово име.
И колико чаробњаштва у том позиву. Дотакнеш ли
се само тајне, она престаје бити тајна; дотакнеш ли се
само чијег угледа, то престаје бити углед; дотакнеш ли
се само чијег мира, тај престаје бити миран. Претвараш вино у воду, воду у вино; црно замазујеш белим, а
бело црним; дижеш мртве Лазаре из гроба, а живе Лазаре сахрањујеш. Кадар си измити без сапуна, обријати
без бријача и опрати без цеђа.
Добар новинар мора најпре бити необично радознао,
мора завлачити нос и у ствари које га се ништа не тичу, мора бити лајав на перу и мора, то нарочито, умети да преувеличава ствар. А то преувеличавање ствари
доноси му нарочита задовољења: јуре га жандарми са
позивима; јуре га увређени са револверима; налећу на
њега жене са амбрелима, пишу му анонимна писма, грде
га, и за све то сатисфакција му је: што га високо цене и
што је ниско награђен.“
Хоће ли овим бројем Петље пореметити нечији мир, уништити углед, јесу ли преувеличали ствари, да ли ће их
јурити амрелима, или ће постати чаробњаци које ће ценити...
Хајде да као прави чаробњаци сада измислимо причу са
насловне стране, да је испричамо...
Актера ове приче има више – група новинара окупљена
око Петљи, две Милице, Нада, Ива, Медина, Филип, недалеко
од њих, Душица и други Филип. Припремају се за нови број
Петље. Окупили су се да се фотографишу за насловну страну. Понели су Петље да се са њима направе фотографије.
Док чекају фотографа, отварају старе Петље, уочавају занимљивости, смеју се, радују, интересују за чланке... Филип,
издвојен од осталих, озбиљан, погледа усмереног ка телефону, делује одсутно... Душица га угледа и растужи се, изгледао
је усамљено и замишљено… Прилази му.
„Немој бити још један „усамљеник у гомили“... Хајде да
будемо генерација која долази у школу да разговара, мисли,
прича на свом језику, а не на језику интернета, хајде да проводимо време уз причу, дружење, песму, да се радујемо животу, хајде да тражимо забаву у стварном, а не у виртуелном
свету! Зато - укључи се! И ако будеш ниско награђен, бар ћеш
као новинар научити шта је тачност, поштење, истина, објективност, непристрасност, поштовање личности, одговорност и
критичка мисао. Добићеш могућност да искажеш свој став и
да поправиш прилике у свом окружењу. Па зар је то мало?“
Шта мислите, да ли се он укључио? (*на крају Петље наћи
ћете одговор на ово питање)
Назив насловне стране је афоризам и порука Рада
Јовановића, афористичара и хумористе, коју смо пронашли у трећем броју Петље.

Драги читаоци, „ни корак назад“, укључите се и ви!

Међусобно поштовање и поверење између
ученика и наставника су кључ успеха
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Новинари Петље са директорком Школе Данијелом Ненадић
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XXIX Републичко такмичење ученика геодетских и грађевинских
школа Републике Србије









XXV Републичко такмичење ученика саобраћајних школа




Ученици су са професорима одмеравали трему

Нинчић је говорила стихове своје песме „Мајка“, која је
награђена на Литерарном конкурсу Кола српских сестара. Биљана Ваљаревић, професор српског језика и књижевности, рецитовала је песму „Muere lentamente“ („Лагано умире“), Пабла Неруде, а Дубравка Митрашиновић, професор математике, рецитовала је сплет
руских народних песама. Снежана Недељковић, члан
жирија, прогласила је три најбоља рецитатора:
I место: Душица Ћосић, ментор Слађана Јањић;
II место: Невена Зечевић, ментор Марија Дамљановић
Петровић;
III место: Медина Кајевић, ментор Слађана Јањић.
Похваљени су рецитатори Бојана Павловић и Александар Миловић.
Најбољи рецитатори награђени су књигама и дипломама.
,,Ово је предивно вече и врло сам задовољна како је све
протекло. Сви такмичари су били сјајни и нимало нисмо
имали лак посао, али ипак су нијансе пресудиле између
другог и трећег места", рекла је једна од чланица жирија,
Снежана Недељковић.
Специфичност овогодишњег такмичења била је у томе
што су се и професори придружили ученицима у рецитовању поезије. Ученици су са професорима одмеравали
трему, а сви заједно су учествовали у новом стварању и
доживљају поезије кроз рецитовање.
Најбоље пласирани ученици учествовали су на 48. СМОТРИ РЕЦИТАТОРА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА „Песниче
народа мог“, која је одржана 27. марта 2018. године у Градском културном центру у Ужицу.

страна 5

а Школском такмичењу рецитатора, које је одржано
у Техничкој школи „Радоје Љубичић“ 21. марта
2018. године, учествовало је једанаесторо ученика:
Невена Зечевић
Песма: Градови; аутор песме: Ана Ристовић
Јована Богдановић
Песма: Све боје света; аутор песме: Мирослав Антић
Медина Кајевић
Песма: После свега поново ти; аутор песме: Аница Гарић
Зорица Николић
Песма: После љубави; аутор песме: Момо Капор
Душица Ћосић
Песма: Корак низ улицу; аутор песме: Јелена Лукић
Светлана Васиљевић
Песма: 4:20; аутор песме: Енес Халиловић
Милена Поповић
Песма: Чекање; аутор песме: Мира Алечковић
Бојана Павловић
Песма: Линија срца; аутор песме: Ана Ристовић
Џејлана Зајмовић
Песма: Љубав; аутор песме: Ана Ахматова
Валентина Николић
Песма: Живот вам је; аутор песме: Сергеј Јесењин
Александар Миловић
Песма: Драгош из Липолиста; аутор песме: Станислав
Винавер
Програм су водиле ученице IVС3 одељења Ђурђа Марић
и Тамара Анчић. Такмичење је одржано на Светски дан
поезије, који је на тај начин обележен у школи. Такмичење су на најлепши начин отворили професори саобраћајне струке Александар Арсић и Александар Митрашиновић, рецитујући стихове песме Бране Петровића „Када
те остави она коју волиш“. На такмичењу су учествовали
ученици од првог до трећег разреда. По завршетку такмичења комисија је одлучивала о најбољим рецитаторима. У комисији су били:
Марија Дамљановић Петровић, професор српског језика
и књижевности;
Маријана Јоловић, школски педагог;
Снежана Недељковић, професор историје.
Гост на овом такмичењу била је ученица Медицинске
школе Андреа Илић, која је освојила прво место на Литерарном конкурсу „Зоран Теодосић“ својом песмом
„Стадо“. Док се чекала одлука жирија, ученица Јелена
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НАШЕ УЧЕНИЦЕ НА СМОТРИ РЕЦИТАТОРА
Слева: Душица Ћосић IVТ1, Невена
Зечевић IVС1, Медина Кајевић IIIФ1

Душица Ћосић са
професорком
Слађаном Јањић

„Песниче народа мог“, Градски културни центар
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Слева: Бојана Ђоловић IГ1, Милица Ђоловић IIIС1
и Јована Богдановић IIС1, ученице наше школе, које су
оствариле запажене резултате и освојиле прво, друго
и треће место на општинском такмичењу у атлетици.
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ДИВЉИ ВЕТАР
Лука Илић

•

—

•

—

•—

•

—

Честитамо свим
ученицима!
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ЗЕБРА
Ања Росић

ДИВЉИ ВЕТАР
Јована Пенезић
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ДИВЉИ ВЕТАР
Милена Поповић









„Имала је ретку особину да не постоји,
осим у случају када је то потребно“
(Маркес)

Петар Мојсиловић
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Јована Парезановић IГ1

Тражим људе

Јана Никитовић IГ1

Шутња
Јована Парезановић IГ1

Јана Никитовић IГ1

Тихо, слушај

Јована Парезановић IГ1
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Аутор радова Јана Никитовић IГ1
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Сва лица Старог града

Пише: Ана Ћировић
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Награђена макета, III место

Награђена макета, I место

Архитекта Михајло Митровић
(1922 — 2018)

Пројектант наше школе

Пише: Весна Ристић

Генекс кула на
Новом Београду
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Путовање кроз историју костима
Пише: Жанка Станојевић
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Пише: Љубица Папић
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МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС
(1868 — 1943)
БАРД СРПСКЕ МАТЕМАТИКЕ
Пише: Желимирка Глинтић

Првих осам професора Београдског универзитета 1905.
Седе слева: Јован Жујовић, Сима Лозанић,
Јован Цвијић и Михаило Петровић.
Стоје слева: Андра Стевановић, Драгољуб Павловић,
Милић Радовановић и Љубомир Јовановић.

Петровић (виолиниста са шеширом)
предводи своју музичку дружину „Суз“ на кафанском весељу.
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Стручно веће математике је 17. децембра 2018. године обележило 150 година од
рођења Михаила Петровића Аласа, свестраног и, пре свега, племенитог и скромног
човека. Манифестација је одржана у школском холу, а програм је водила ученица
IVТ1 одељења Душица Ћосић. Поред предавања о животу и делу Мике Аласа који
су одржали ученици IС1 и IС2 одељења: Милош Дрчелић, Клара Ковачевић, Јован
Томашевић и Бојана Јовановић, одржан је и квиз „Колико знаш о Аласу?“ у коме су
се такмичиле три екипе: саобраћај, грађевинарство и текстилство са личним
услугама. У напетој атмосфери, уз мало треме и много такмичарског духа,
победник је била екипа саобраћаја коју су чинили ученици IIIС1: Марија
Стојковић, Василије Недељковић и Ненад Гавриловић.

Погрешан резултат у филму „Шешир професора Косте Вујића“
Пише: Дубравка Митрашиновић

.

страна 35

страна 36
Не може се кроз живот без њих. О њима је
размишљао Јован Дучић, и вечерас, на овај дан
љубави, пријатељства, среће и херојства, трагамо за новим благом цара Радована.
Најмање су срећни они људи који имају све разлоге
да буду срећни. Има људи који су господари златних рудника, а не осећају се срећним, а има људи
који се не осећају несрећним ни после каквог случаја који би други сматрали катастрофом људског живота.
Срећа се крије у животу, љубави, пријатељству...
А љубав је осећање које је резултат свих других
осећања, свих могућности човекових, највиших и
најчистијих.
Једни у љубави мећу само доброту а други само

мржњу. Сви људи су једнаки, сви једнако право на
Сунце уживају.
Али људи не смеју остати сами са собом. Самоћа
и досада, чамотиња, коб су човековог духа. Човек
постаје пријатељ човеку који је забаван. Друштво је човек измислио да се удаљи од озбиљних
размишљања која одводе у оно што је болно и
тешко.
У „Анђелима“ и у Техничкој школи „Радоје Љубичић“ знамо и шта је срећа и љубав и пријатељство, и шта значи топла реч подршке.
Делимо их, негујемо, показујемо да разлике могу
да се виде, али и да се премосте, учине невидљивим...
Учимо, играмо се, радимо...
Ученици са сметњама у развоју Техничке школе
„Радоје Љубичић“ и полазници „Анђела“ показаће
нам моделе које су сами направили и сашили.
Храбро је корачати пред нама. Они су хероји.
Хероји су и њихови најближи. Није човек само
херој када свој живот ставља на коцку, него је он
херој и у небројним малим случајевима племените храбрости. Обично херојем зовемо човека који
се сав жртвује за добро других. Такав човек је за
старе народе био божанствен. Али херој је и неко
коме и за свакодневни живот треба храброст.
Има хероја и хероја, кукавица и кукавица. Храброст и херојство граде понос, а кукавице заборављамо. Херој се постаје делом, ставом.
Будимо поносни на сва наша достигнућа!
Поделићемо срећу, љубав, пријатељство са овим
храбрим херојима, не само данас. Увек, сваког дана!
Ако је до сваког од нас допрло ма колико зрнце
среће, љубави, пријатељства, храбрости коју смо
видели и осетили вечерас, пронашли смо то Дучићево благо цара Радована, највеће од свих блага.

Филип Грујић IIIС2, Филип Миросављевић IIIС2
Нада Мићић IIIГ1 и Ивана Богојевић IIIГ1

здравствене институције.

Жртва крије да је жртва и од родитеља и од
другова, од свих. И то је појава која је врло, врло
опасна. Како родитељи могу да препознају да је
њихово дете жртва насиља? Па постоји неколико
сегмената који о томе говоре: дете нема
апетит, не једе, не жели да једе, склања се,
изолује се од родитеља, изолује се од браће, од
сестара, изолује се од свега, не спава, често
плаче, када иде од куће до школе мења уобичајен
пут, постаје асоцијалан, доживљава страх,
нестају му личне ствари, нема новца, новац који
му се даје нестаје, сваким даном му је потребно
више новца, често износи неистину (да му је
потребно да купи патике,а у ствари патике даје
насилнику или му даје новац). Највећи сигнал за
родитеља је када дете почиње да добија лоше
оцене и када његово чудно понашање буде
препознато од стране другова. Све те појаве,
уколико се препознају, реакција мора да буде
правовремена, односно хитна!
То су деца углавном из маргиналних група која
су запостављена или занемарена или су припадници одређених етничких група, јер насилник зна
како да са тим жртвама манипулише.
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Посебне карактеристике вршњачког насиља су
безобзирност, бахатост и бестијалност. То су
агресивност, равнодушност према жртви или
одсуство емпатије, хладнокрвност при
спровођењу насиља, групно насиље и насилничке
групе, дискриминација као образац понашања и,
што је најгоре, одсуство гриже савести. Када сам
лично учествовао у поступцима где су се
појављивала малолетна лица као чиниоци
кривичних дела, оно што је било невероватно је
да малолетни чинилац објашњава шта је и како
учинио без било какве гриже савести, без било
каквог саосећања са жртвом и да је оно што је
рекао: „Осећам се кривим, жао ми је“ више
добило призвук да је то рекао тек тако и зато
што сматра да ће на тај начин боље проћи у
кривичном поступку са неком баналном казном,
него што је то искрена емоција, искрен став и
искрен однос према жртви. Нарочито је страшно
када дођете у ситуацију да малолетни чинилац
кривичног дела објашњава шта је урадио, како је
малтретирао жртву, како се иживљавао над
жртвом, а да то потпуно хладнокрвно каже без
иједне једине емоције. О томе треба да се
позабаве многи. Првенствено родитељи, потом
наставници, на крају институције, пре свега

страна 38

формирају ставови који управо утичу на појаву
вршњачког насиља.

Да, апсолутно треба да предузме одговарајући
поступак.

Школа је место на ком се најчешће дешавају
манифестације вршњачког насиља. Некад се то
дешава због тога што постоји недостатак
осећаја прихваћености свих ученика (на пример:
Ја не желим Анђелу овде. Она је разрока, има
икс ноге, ружна је, итд.) И онда стварамо један
изузетно лош став о некоме ко то не заслужује.
Тај неко се повлачи, све време се повлачи и
осамљује и то ствара код те особе профил
жртве. Зашто жртве? Због тога што она већина
не жели да је прихвати и неће да је прихвати.
Такође, важан је однос између наставника и
ученика, односно професора и ученика, у смислу
непоштовања, у смислу недогледног посвећивања.
То може да буде један од генератора вршњашког
насиља. Постоји нешто што се везује за
недостатак надзора, када је у питању допуњен
надзор у школама, где се иначе дешавају оне
најнепријатније и оне најузнемирујуће сцене, а
то су туче, где се дословно дешава да отпор
нико не даје. Немојте тада активирати ваше
телефоне и снимати камерама. Пријављујте!
Јер, нажалост, многи гледају са прозора, а не
реагују.

Прве мере које се предузимају су повећан надзор
над тим учеником од стране родитеља, односно
дете се мора редовно јављати Центру за
социјални рад, мора подности извештаје о
стању оцена и са ким се дружи.

Најгоре је кад свако друштво генерише децу,
прави предрасуде по етничким групама, говори о
другима да не ваљају. То је јако опасно.
Предрасуде да су Срби најбољи, а Муслимани
најгори, да су Албанци злочници. Те предрасуде
не смеју да постоје у главама нормалних и
рационалних људи. То су предрасуде које воде
поделама, раздорима и које диференцирају све у
друштву, све грађане, све личности које
покушавају нормално да размишљају, а онда их
друштвена заједница склања на један потпуно
супротан правац и каже да ти нису добри, то су
злочинци и онда нам је телевизија пуна разних
секвенци, слика, крви, паљења. Морамо да се
клонимо тих предрасуда. Када је у питању
вршњачко насиље, предрасуде су опасне, јако
опасне и од тих предрасуда врло често се

Невена Тодоровић IГ1

Афирмација моралних и културолошких
вредности.
Побољшавање васпитно-образовних
капацитета.
Активација свих институција друштва.
Адекватна казнена политика (превенција и
ресоцијализација).
ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ НЕ СМЕ ДА БУДЕ ТАБУ
ТЕМА.
Свако од нас потенцијално може да буде жртва
насиља. Ја могу да кажем потпуно, слободно и
одговорно - НЕ ДАЈ БОЖЕ ДА БУДЕ НАСИЉА!
Шта је то потребно још теже и трагичније да
се догоди после трагичног епилога у Нишу да би
се алармирало друштво, јер на овакве ствари
одговорни не смеју да жмуре.
У преводу са неке правне технологије Алексин
закон јесте специјалан закон, иако ми у
кривичном законику имамо све те одредбе о
насиљу. Нажалост, законодавац или Скупштина
Републике Србије још увек нису дефинисали
начин како систематизовати то кривично дело.
Односно, да ли да то буде посебан закон или да
буде вршњачко насиље специфицирано или
систематизовано у постојећем закону. Лично
мислим, а надам се да се и ви са мном слажете,
да заиста због овакве деликатности ове
друштвене појаве и треба да донесемо
специјалан закон. Не мора се звати „Алексин
закон“, нека се зове Закон о друштвеним
емоцијама!

Да не верујем у такво нешто, не бих радио ово
што радим, а овим се бавим већ неколико година.
Истражујем вршњачко насиље, покушавам да
проналазим праве узроке вршњачког насиља и да
дам неки свој допринос како да се искорени.
Зашто? Зато што је то најопаснија друштвена
појава, јер је захватила онај део популације који
не сме да буде обухваћен насиљем, а то су деца.
Ако су деца жртве насиља или насилници, по
мом дубоком уверењу, од друштва нема ништа и
такво друштво је осуђено да пропада.

Да ли могу да буду кривично одговорни за насиље
родитељи тамо где се њихово дете јавља као
насилник? Јесу! То кривично дело се зове
„Запостављање и занемаривање“. Да ли су
кривично одговорни професори? Да ли је
одговоран директор школе? Нажалост, не. Да ли
је школа одговорна на било који нашин за
вршњачко насиље? Одговорна је за накнаду
штете због душевних болова, због физичких
болова које је претрпела жртва, због страха који
је жртва претрпела. За то је одговорна школа
уместо држава, а није одговоран директор, није
одговоран професор, није одговоран социолог.
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Када је реч о старосној доби, малолетник
постаје кривично одговоран са навршених
четрнаест година живота и кривично је
одговоран као малолетник до навршених
осамнаест година.
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Душица Ћосић IVТ1
Нада Мићић IIIГ1
Ивана Богојевић IIIГ1

Новинари Петље нуде
решења нашим ученицима

Разговарали смо са ученицима
наше школе о питањима на која
траже одговоре и о проблемима
који их муче. Наводимо неке од
њих и покушавамо да им
одговоримо и понудимо решење.
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Јана Никитовић IГ1
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Исхрана као социолошки феномен
Пишу: Ана Ђуричић и Душица Стаменић
Светски дан здраве хране обележава се 16. октобра широм света. Организација Уједињених нација
за здраву храну и пољопривреду - ФАО од 1981. године, установила је овај датум као Светски дан
здраве исхране, у циљу подизања свести о стварању света без гладних.
Циљ обележавања овог дана је информисање најшире популације о важности здраве исхране и правилних прехрамбрених навика, као и информисање исправних ставова, посебно код младих и деце.

Сајам науке
Пише: Сара Ристановић IIГ1
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НАШИ ЂАЦИ СУ НАЈБОЉЕ ШТО ОВА
ЗЕМЉА ИМА

ПОРУШЕН ХАНГАР ПРЕТВОРИО У
МОДЕРНУ АЕРОДРОМСКУ ЗГРАДУ
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НЕКАДА УЧЕНИЦИ ОВЕ ШКОЛЕ, А
САДА ЊЕНИ НАСТАВНИЦИ

Слева: Гордана Милићевић, Биљана Милојевић,
Јелена Мијаиловић, Љубица Богдановић,
Биљана Ваљаревић и Јелена Константиновић

Пише: Нада Мићић
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ПОСЕТА ШКОЛИ У ТАНЗАНИЈИ
Пише: Анела Милетић

ИЗЛЕТ НА НАЈВИШИ АКТИВНИ
ВУЛКАН У ЕВРОПИ, ЕТНУ

Пише: Анела Милетић
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РЕЦИКЛАЖА АУТОМОБИЛА
Пише: Љиљана Марић
















ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ САОБРАЋАЈА
Пише: Владимир Јовановић

Велика Британија - Упозорење
Возите левом страном

Велика Британија - Лондон
Ознака на пешачком прелазу
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Јапан - аутопут, ноћ, осветљење и
вожња левом страном
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Индија - гужва

Индија - гужва

Кина - аутопут

САД

Кина - кружни ток

САД

Венецуела

Швајцарска
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„НИ КОРАК НАЗАД“
Пише: Снежана Недељковић

Учесници: професори, уметници, бивши и садашњи
ученици наше школе и гимназијалци

КОЛУБАРСКИ МАРШ, 9. децембар 2018.

Пише: Јелена Пилчевић IIIС1
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Учесници у манифестацији Ноћ истраживача, на тему
„Стари град кроз векове“

Марија Обрадовић, ученица Ужичке гимназије, и ученици
Техничке школе ,,Радоје Љубичић“ - Бранко Радичевић IIС2,
Медина Кајевић IIIФ1, Александар Миловић IIIС5 - учесници
у отварању изложбе „Ужице под аустроугарском окупацијом
и ослобођење 1915-1918“, у Народном музеју Ужице, поводом
обележавања стогодишњице од пробоја Солунског фронта.

Зинедин Кајевић IIIС1 Спасоје Максимовић IIIС1, Василије
Павловић IIIС1, Лазар Станић IIIС1 и Марија Стојковић IIIС1

Душица Ћосић IVT1

Представници Студентског парламента
преузимају пакете слаткиша од ученика наше школе.
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Стручно усавршавање,
Бергамо, Италија
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Тара

Захвалност дугујемо наставницима и ученицима наше школе који су
учествовали у изради овог броја Петље, као и свим нашим спонзорима!

Јануар,

Број

