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 ПРИЧА СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ 

Градили смо школу, 
школа је изградила нас 
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 ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

Хуманост пре свега 
Пишу: Наташа Јанковић и Нада Мићић, новинари Петље  

Техничка школа „Радоје Љубичић“ у својим 
просторијама крије невероватне таленте и јако 
добре људе. А све то се открило током недаћа које 
су задесиле, како наш град, тако и нашу државу и 
читаву планету. У борби против COVID-19 
показали смо колико смо спремни да се удружимо 
и да заједно допринесемо што бржем окончању 
тренутне ситуације. Ученици Давид Петронијевић 
и Борис Петрић свима су нам дали једну лекцију и 
објаснили колико наше мало, неком може 
значити много. 

Постао сам волонтер Црвеног крста у основној 
школи, око шестог разреда, а Борис је раније. У 
почетку, највећи мотив је био дружење и упознавање 
са осталим другарима из града. Касније смо почели 
да излазимо на терен и да учествујемо у разним 
акцијама. Тек тада смо схватили колико је важно и 
лепо помоћи некоме коме је та помоћ стварно 
потребна. Ми смо једна од ретких организација која 
је најактивнија онда када је најтеже, најпотребније, и 
увек смо ту за наше људе. 

Волонтирамо сваког дана, када није у току 
полицијски час, од пола осам ујутру, па до три сата 
по подне, а некад и дуже. Све зависи од количине 
посла тог дана. Када дођемо у Црвени крст, око осам 
сати, сви доручкујемо и после тога три или четири 
тима излазе на терен, док један тим остаје у бази. 
Они примају позиве од свих грађана старијих од 
шездесет пет година и којима је потребна помоћ. 
Када им затреба нешто од намирница, они то 
записују и путем мејла шаљу у маркет или апотеку. 
Маркети и апотеке, кад приме мејл, спакују све од 
намирница и чекају да дође екипа која је на терену 
да преузме и достави на кућну адресу. Поред тога 
делимо помоћ и свим социјално угроженим људима 
(који су старији од шездесет пет година) који примају 

посебне пакете хране и хигијене два, три пута 
недељно. Поред тога, једном недељно устајемо у три 
сата ујутру како бисмо обезбедили маске и рукавице 
пензионерима који од четири до седам сати имају 
право да изађу у набавку. Када истекне време 
намењено пензионерима, враћамо се у базу на 
доручак и настављамо радни дан сасвим нормално, 
све до 15 часова. Најчешће нас контактирају старији 
од шездесет пет година и најчешће траже основне 
намирнице за живот: брашно, јаја, уље, квасац, месо, 
млеко... 

До сад се нисмо нашли у ситуацији да не успемо 
да доћемо до неког. Дешавало нам се да их не 
пронађемо код куће, па онда настане мали проблем, 
али све се то врло брзо реши. Оставимо помоћ код 
комшија или вратимо намирнице у Црвени крст, па 
их испоручимо касније. Покривамо рејон целе 
општине Ужице, као и Севојно. 
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Наши родитељи су веома поносни због труда 
који посвећујемо јако лепом послу којим се бавимо, 
али су и веома забринути за нас и наше здравље у 
оваквој ситуацији. И поред тога, имају неку 
сигурност, јер су у нашој организацији сви јако 
одговорни. 

Борис и ја, поред волонтирања у Црвеном крсту, 
помажемо и нашим комшијама и породичним 
пријатељима који не могу сами или немају кога да 
пошаљу по помоћ. 

Трудимо се да редовно пратимо наставу. Истина 
је да професори доста захтевају од нас, ученика, али 
већина професора нам прогледа кроз прсте и 
ослободе нас неких задатака. Веома тешко све 
постижемо, јер волонтирамо сваког радног дана. 
Увече смо јако уморни, па најчешће школске обавезе 
обављамо преко викенда. Задаци нам се намноже па 
нам овај начин рада отежава функционисање.  

Није потребан превелики мотив да бисмо 
учинили добро дело, да бисмо помогли некоме. 
Неопходно је мало саосећања за суграђане којима 
није све на дохват руке. Редовно учлањење у Црвени 
крст (не у тренутној ситуацији) је слободно увек и за 
свакога. Само је потребна добра воља и можете доћи 
у просторије нашег клуба, где се сви лепо дружимо и 
склапамо велика пријатељства. У тренутној 
ситуацији, свако се може пријавити за добровољно 
волонтирање и помоћи нама и становницима нашег 
града и околине, којима је потребна помоћ. 

Поносни смо на наше ученике и сигурни смо 

да ће наставити стопама доброте и хуманости. 

Желимо им срећу у даљем раду као и на пољу 

њихове будућности.  
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Нека се не наљуте они који нису 
поменути јер је немогуће навести 
имена свих који су уложили своје 
жеље, идеје, рад, стрпљење, одрицање, 
посвећеност како би се из године у 
годину појављивао један за другим 
нови број Петље.  

Срећан нам тридесети број!  

РЕКЛИ СУ О ПЕТЉИ 
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РЕКЛИ СУ О ПЕТЉИ 

Јануар 1997. године - размишљања једног 
матуранта којим путем кренути у будућност. Нигде 
интернета, а ни Тима за каријерно вођење и 
саветовање - ни у најави.. Тешке мисли и одлуке за 
тек напуњених 19 година: молекуларна биологија, 
нуклеарна физика, ликовна академија, психологија, 
права или језици и књижевност. Мислићу о томе 
крајем јануара, нека прођу сва ова славља од 1. до 22. 
јануара, па ћу после распетљавати своје мисли- 
прошапта хедониста у мени. Послушах га, не вреди се 
расправљати. 

27. јануар 1997. године, Петља број 6. Кренуло 
је запетљавање или распетљавање - време ће 
показати. Зовем се Весна Тадић, ученик сам 
друштвено - језичког смера четвртог разреда Ужичке 
гимназије, односно Гимназије „Миодраг 
Миловановић Луне“ како се звала у том периоду. У 
слободно време сликам, цртам, фотографишем 
природу, људе, графите, пишем на српском и 
енглеском језику. Своје мисли, запажања и емоције 
сликам и кроз поезију и прозу остављам забележене у 
свом дневнику, на последњим страницама или на 
средини свеске, бележим их истог тренутка када ми 
наиђе то уметничко надахнуће са којим се не могу 
изборити другачије него да све истог момента негде и 
забележим. Посматрам свет око себе и све то 
једноставно морам да прибележим на било који од 
поменутих начина. Тада наилази мир... и одлуке се 
све лако и без грешке доносе. 

Савиндан 1997. године сам провела не у својој 
школи, већ као гост у Техничкој школи „Радоје 
Љубичић“, а повод је био што сам освојила награду за 
цртеж у школском часопису Петља. Чуј - Петља? Још 
ми је само туђе петљање и заврзлама фалила сада 
када морам да донесем одлуку о својој будућности.. 
Али, шта је ту је, хтела сам да се упетљам и 
конкурисала сам.. Улазим у хол школе, седам и 
лагано разгледам и стварам утиске који ће касније 
бити пресудни да, од свих школа у којима сам радила 
за ових 17 и по година стажа у просвети, баш у овој 
школи се увек осећам као „свој на свом“, као код куће. 
Исти осећај сам имала баш тог Савиндана 1997. 
године и нисам погрешила! Такви су овде људи, моје 
колеге, али и ђаци.. 

Књига-цвет-факултет.. Наградни конкурс 
„Зоран Теодосић“ у школи. Категорије: основне школе 
- лирска песма, кратка прича, цртеж; средње школе - 
карикатура, лирска песма, кратка прича, цртеж.  

Освојила сам награду за цртеж који је осликавао 
мој тренутни хаос око одлучивања који факултет 
уписати и чиме се бавити у животу. Волим књиге и од 
малена сам имала своју библиотеку и позајмљивала 
другарима из ОШ „Душан Јерковић“ лектире и књиге, 
објашњавала све могуће предмете по комшилуку и 
помагала око домаћих задатака родбини. Прогањала 
ме је Питагорина теорема, хајде само ово да ми 
преведеш или препричаш, а шта мислиш шта да 
напишем на писменом задатку, прогањао ме је 

кондиционал, тако да сам у старту одбацила мисао да 
имам било какве везе са просветом, јер ми је од 
малих ногу било јасно какве су то муке.. Слатке муке 
или Танталове, чије ли су?!  

Не волим да сликам мртву природу, саксије ни 
вазе, то су знали сви моји професори ликовне 
културе. Волим покрет и емоцију и у животу, али и на 
цртежу. За мене је уметност - живот и обрнуто. 
Нацртала сам популарног певача групе Нирвана, 
како седи са рукама заривеним у косу, 
распетљавајући све проблеме овог света - он у својој 
глави, ја преко свог цртежа и освојила награду. Тог 
тренутка је кренуло све полако да се распетљава.. 
Преузела сам своју награду - мој омиљени цвет розе 
Гербер, књигу од Шекспира са посветом као успомену 
из школе, новац чијег се износа и не сећам, јер ми је 
био најмање важан у том тренутку и Петљу. Од тог 
Савиндана је све ишло својим током.  

31. јануар 1997. година.. Будим се, снег је и даље 
прелеп једино из топлог стана, на овај кијамет не 
излазим. Читала бих нешто… Узимам књигу коју сам 
добила као награду и гледам је пар тренутака. 
Шекспир: Бити или не бити - питање је сад. Не, не, 
није питање уопште, решила сам да ћу бити студент 
на катедри за енглески језик и књижевност. Погледам 
часопис који сам добила и схватим да ми је Петља 
распетљала пут ка будућности - струдирала сам 
енглески, немачки, српски језик и књижевност, а у 
оквиру целоживотног учења и руски језик. 

Зовем се Весна Тадић, од септембра 2003. године 
радим у Техничкој школи „Радоје Љубичић“. 
Предавала сам енглески језик, грађанско васпитање 
и немачки језик у неколико основних и средњих 
школа у Ужицу и Севојну. Запослена сам на радном 
месту - школски библиотекар и координатор сам 
Библиотечке секције. Волим књиге, у слободно време 
сликам, цртам, фотографишем природу, људе, 
графите и пишем на српском и енглеском језику. 
Своје мисли, запажања и емоције сликам и кроз 
поезију и прозу остављам забележене у свом 
дневнику, на последњим страницама или на средини 
свеске, бележим их истог тренутка када ми наиђе то 
уметничко надахнуће са којим се не могу изборити 
другачије него да све истог момента негде и 
забележим. Посматрам свет око себе и све то 
једноставно морам да убележим на било који од 
поменутих начина. Тада наилази мир... и одлуке се 
све лако и без грешке доносе. У животу ме једино 
љубав покреће, никад мржња, завист нити мрачне 
емоције. Љубав према уметности, породици, 
отаџбини, пријатељима, људима широког осмеха и 
ведрог срца и према неком мени важном. Смисао 
живота је да све што сте годинама запетљавали што 
сами, што уз несебичну помоћ других у секунди 
распетљате и пронађете своју уметност и себе у 
уметности. Да бисте уопште стигли до тог смисла, 
потребна је љубав и да све што мислите имате петљу 
и да запишете уз осмех. 

ОД НАГРАДЕ ДО 

РАСПЕТЉАВАЊА МИСЛИ 
Пише: Весна Тадић, школски библиотекар 
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Већина избегле деце са ратом угрожених 
подручја редовно похађа основне и средње 
школе широм СР Југославије. 

И ужичке школе похађа знатан број избегле 
деце. У Техничкој школи „Радоје Љубичић“ учи 
двадесет два ученика, са ратних подручја. 

Готово сви они имају пристојан смештај. 
Већина их је смештено код родбине и пријатеља 
на подручју Ужица, а шесторо се налази у дому 
„Петар Радовановић“. Од двадесет два ученика 
наше школе, имамо два случаја где су оба 
родитеља на ратишту, а остали су овде са 
мајкама и ближим члановима породице. Очеви 
су на ратиштима. 

Проблеми са којима се сусрећу деца 
избеглице су велики. Пре свих је проблем 

породице. Породица је растурена и трпи низ 
промена. Мајка преузима место оца, постаје стуб 
породице. Све бриге и проблеме сада мора 
сносити само она. То се често рефлектује на 
децу, што још више утиче на њихову адаптацију, 
ниске резултате у школи и слично. Ту је и 
незавидан социјални статус, затим отежана, 
готово никаква комуникација са старим крајем. 
Испољава се лош однос са примарном средином. 

Став према будућности је пун неизвесности. 
Нико од њих не зна где ће, куда даље, јер то не 
зависи од њих лично. Већина њих мисли само на 
повратак у родни крај. Сва њихова маштања и 
будућност углавном се своде на повратак. У 
њиховом понашању стално се осећа туга и 
забринутост. 

И зато хајде да се дружимо! Прихватимо 
једни друге онаквима какви јесмо. Покушајмо 
бар на тренутак заборавити сурову стварност око 
себе. Снови и машта су једно, јава друго. 
Помозимо једни другима, јер у овом тренутку 
смо сви тако проклето исти!  

Број 1, 1993. година 

Ђаци избеглице  
ЊИМА ЈЕ НАЈТЕЖЕ 

Бранка Антић IT1  

Отварањем галерије у Ужи-
цу 1989. године, ликовни живот 
нашег града постаје врло богат 
и интезиван. 

Почиње да се организовано 
и перманентно ради на излож-
бама којих је било 65, што чини 
око 15 излагања годишње. Не 
мала заслуга за процват ликов-
не културе нашег града припа-
да директору Градске галерије 
Младену Јевђовићу, који се 
1985. године вратио из Београ-
да, где је дипломирао на групи 
за графичке комуникације на 
Факултету примењених умет-
ности, у свој родни град. 

Каже да је Ужице богат 
ликовни центар јер има око 
двадесетак професионалних 
уметника, што граду даје спе-
цифичну поетику. Жели да 
покаже публици све видове 
ликовног израза од скулптура, 

преко графика до Октобарских 
салона. Да су Ужичани свесни 
колики значај Галерија има у 
укупном културном животу и 
да су љубитељи ликовне умет-
ности, потврђује чињеницом да 
кроз Галерију годишње прође 
25.000 посетилаца међу којима 
је великим делом млада публи-
ка. 

О муралу који украшава 
нашу школу Јевђовић каже: 
„Мурал је значајна слика у гра-
ду. То је слика која комуницира 
са људима, нешто што људи 
запажају у пролазу. Велика је 
одговорност направити једно 
такво дело које на први поглед 
треба да задржи пажњу пролаз-
ника. Ради се о трансверзалама, 
конструкцијама пренапрегнутог 
бетона, што је у складу и са 
образовним садржајима ваше 
школе. Модерним визуелним 

средствима сугерисана је мону-
менталност и грандиозност 
конструкције. Том наглашеном 
перспективом постиже се илу-
зија повећавања димензија, а 
расвета је допринела да ноћу 
изгледа импозантно и готово 
фантастично.“ 

На велико задовољство 
љубитеља уметности Галерија 
припрема културни догађај од 
међународног значаја што ће 
наш град сврстати међу угледне 
и познате ликовне центре. Реч 
је о Међународном графичком 
биеналу „Сува игла“ Ужице 
1995, који је једини те врсте у 
свету, на коме ће бити предста-
вљени радови 60 аутора из 20 
земаља и 85 домаћих сликара. 
У оквиру Биенала одржаће се и 
симпозијум о техници суве 
игле. 

На најлепши начин наш 
град и његова галерија потврђу-
је да је 1995. година културе, 
јер: 

„Лепше је са културом.“ 

Број 3, 1995. година 

РАЗГОВОР СА МЛАДЕНОМ ЈЕВЂОВИЋЕМ 

ЛЕПШЕ ЈЕ СА КУЛТУРОМ 
Рада Дучић 3С-1  
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Пратећи историјат цивилизације , чини се да 
нема људске делатности која је тако 
универзално осуђивана и коју су сви тако 
универзално практиковали, као рат. 
Истраживања све разорнијих оружја и метода 
рата, настављају се и данас. Саме припреме за 
рат троше такве потенцијале, пре свега људске, 
који би добро дошли за прехрану угрожених 
народа, као и да се сачува и побољша животна 
средина.  

Зашто је ова тема толико актуелна? Човек је 
на путу да себи измакне тло под ногама. Намеће 
се питање да ли је постојала и постоји ли здрава 
култура. На то још нико није дао одговор. Оно 
што се данас захтева јесте ново поимање свих 
вредности. 

Један од највећих проблема, који 
представља сталну и растућу претњу људском 
опстанку, јесте рат. Погледајмо око себе. Треба 
ли се подсећати на то да човек, као уосталом и 
сва жива бића, имају право на опстанак. Човек је 
стални, најважнији и неодвојиви део природе. А 
управо он ствара и употребљава и хемијско и 
биолошко оружје. 

Хемијска оружја, као што су надражљивци 
(сузавци) и загушљивци (фозген-смртоносног 
ефекта), коришћени су на Блиском Истоку. 
Употреба бојних отрова посебно забрињава 
екологе. Такви су дефолијанти које су 
Американци користили у Вијетнаму, али се и 
данас користе за огољавање шума. Свакодневно 
се експериментише.  

Американци су у експерименталне сврхе 
вршили и врше увођење сиде, па је већ 
забележено 40 случајева сиде која је убрзано 
изазвана експерименталним дозама вируса 
убачених у крвну плазму. 

Биолошка оружја се користе и у Босни. 

Тужну и стравичну слику Босне ствара и 
коришћење напалма и фосфора, којима се 
уништавају природна и материјална добра. 
Колико ће времена бити потребно да се овај 
уништени простор обнови, да се оживе паркови, 
шуме и остала природна богатства. 

Међународна заједница до сада се много 
пута, истина декларативно, обавезала на 
очување животног простора: 

 Делоска декларација настала 1968. на 
међународном скупу посвећеном теми: 
„Човек и његова насеља“ 

 Декларација конференције Уједињених 
нација о човековој средини 1972. у 
Стокхолму 

 Декларација Деј - Донг о животној средини 

 Прашка декларација 1971. (конференција 
ЕЕК) 

 Мексичка декларација 1974. 
 Варшавска декларација 1975. године у којој 

се каже: 
 Ми смо свесни основних потреба и права 

људи 

 Ми морамо уклонити разлике савременог 
света 

 Ми морамо проширити границе 
професионалне одговорности 

 Апелујемо на све нације, њихове 
представнике и владе да утврде и одрже 
све облике контроле развоја. 

 Наша одговорност носи универзални 
карактер. 

То су принципи међународне уније у њеним 
бројним декларацијама.  

Размислимо: Сарајево, Мостар, Вуковар, 
Брчко... 

Има ли ово смисла за нас који живимо у 
време рата и окружени смо ратом, а ипак 
живимо. 

Нека размисле и они!  

Број 2, 1994. година 

ЕКОЛОГИЈА И РАТ 
Мира Новчић 3т-1 

Славица Симић 3т-1 

Да ли сте се некад запитали колико знате о 
Ужицу, ако не вашем родном граду, онда бар 
граду у ком живите? Колико знате о његовој 
историји и постанку?  

Ако вас све ово занима идите у завичајно 
одељење наше Народне библиотеке и потражите 
неку од следећих књига: 

1. Ужице кога више нема, Милорад Ст. 
Искрин 

2. Ужице са старих разгледница, Стеван 
Игњић 

3. Стари влах, Милован Ристић 

4. Самоуки рукопис, Миладин Т. Радовић 

Поред ових, ту је и најновија књига „Ужице 
са вранама“ Љубомира Симовића. То је као што 
пише на њеним корицама „хроника која је 
повремено роман, или роман, који је повремено 
хроника.“ 

И на крају, најтоплије вам препоручујем да 
прочитате бар неку од ових књига, ако не и све. 

Број 5, 1996. година 

КЊИГЕ О УЖИЦУ 

Маја Бунарџић 
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1. Шта је по вама идеална атмосфера на часу? 

а) равноправност свих ученика 

б) истицање бољих ученика 

ц) форсирање слабијих ученика 

2. Треба да учиш предмет из ког имаш неколико 
негативних оцена. 
Твоја прва помисао је: 
а) ма то ћу лако, сада има супер филм 

б) овај пут ћу научити, ваљда поправим 

ц) ја све знам, али не знам само откуд ми те оцене 

3. Најављен је контролни из математике. Ти ћеш: 
а) учити дан - два пре контролног 

б) ма шта имам да учим, преписаћу 

ц) учити од дана најављивања  
4. Твој друг је нетачно преписао задатке и зато 

криви тебе: 
а) па нисам ја крив(а) што он не зна 

б) ја сам помогао(гла) максимално, кривица је 
његова 

ц) требало је лепше да пишем 

5. Професор улази носећи свешчицу у коју 
записује оцене. 
Твоје мишљење је: 
а) човече, овај ће нас потаманити 

б) сад ми не може ништа, ово знам 

ц) нисам баш спреман(на), али доста тога знам 

6. Како замишљаш идеалну школу? 

а) без оцена и без учења 

б) нешто по америчком систему 

ц) и овако је добро  
7. Шта те најчешће љути?  

а) ученици који мисле да све знају 

б) професори који нереално оцењују 

ц) нешто сасвим треће 

8. Добијаш шансу да учествујеш на некој 
школској активности. Ти... 
а) одбијаш без обзира шта је 

б) прихваташ, може бити занимљиво 

ц) распитаћеш се о чему се ради, па ћеш 
размислити  

Број 6, 1997. година 

ТЕСТ - КАКАВ СИ У ШКОЛИ  
Наташа Арсовић  

0 - 14. Ти школу не схваташ озбиљно. Сама помисао 
да мораш да је посетиш тера те на самоубиство. 
Мрзиш учење, а још више оцењивање. Сматраш да 
човеку није потребно образовање да би успео у 
животу. 

14 - 27. У школу идеш због дружења, а не због тога 
што сматраш да можеш нешто да научиш. Врло си 
нестабилна особа, јер твоје интересовање прелази из 
крајности у крајност. Некада се понашаш као 
последња бубалица, а некада као неко ко ништа не 
зна. 

27 - 40. Ти си идеална особа. Не волиш да бубаш, али 
све своје обавезе стижеш на време да обавиш. 
Схваташ да у школу мораш ићи и зато се трудиш 
колико - толико себи да олакшаш. Залажеш се за 
равноправност у свим погледима и не осуђујеш туђе 
мишљење у школи.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

а 5 0 3 0 0 0 3 0 

б 0 5 0 5 5 5 5 5 

ц 3 3 5 3 3 3 0 3 

Број 7, 1997. године 

ГРАФИТИ 
Припремиле: Данка Радовановић и 

Ана Станисављевић 

Ми смо деца сутрашњице. Све ћемо урадити - мало 
сутра. 

Не заборави да заборављени не заборављају. 

Наше женско срце је као контејнер - у њега улазе 
свакаква ђубрад. 

Не заливај тугу сузама, јер све што се залива, то и расте. 

Када моја душа оде у пакао, ђаво ће отићи у пензију. 

Он и ја смо волели исто, ја њега, а он себе. 

Родитељи су нас извели на пут, сада смо ауто - стопери. 

Љубав је као снег, лепа је, али се топи. 

Љубав је као кактус, једном цвета - вечно боде. 

Љубав је шах - пази на потез! 

Буди тачна као сат, али не дозволи да те навијају. 

Време нема зубе, али све нагриза. 

Боље је крај без разочарења него разочарење без краја. 

Човек се сећа ако хоће, а заборавља ако може. 

Жена је рај за очи, пакао за душу и чистилиште за џеп. 

У рај се иде због климе, а у пакао због друштва. 

Он је сладак, али ја сам на дијети. 

Мушкарци имају само једну ману - нису жене. 

Памти, али не живи од сећања. 

Књига је светиња, а у светињу се не дира. 

Жене су брбљиве, јер мушкарцима не може ништа да се 
објасни у две речи. 

Знате ли ко су слободни уметници? Па они који на час 
долазе без лењира и шестара. 
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Број 1, 1993. година 

ЧИТАМО ГРАФИТЕ… 
Биљана Бачевић, IIТ1 

Идеалан графит за атомско склониште: 

Ако нећете на небо, идите под земљу! 

Младост је дивна ствар. Какав злочин што је препуштена 
деци да је тако расипају. 

Чекала сам да ми као из бајке дође принц на коњу. 
Дошао је само коњ. 

Први графит у историји: Ево, видимо се у осам код 
јабуке. 

Боље је ћутати и бити сматран глупаком, него 
проговорити и отклонити сваку сумњу. 

Песимиста од два зла изабере оба. 

Ако вам рачун за телефон изгледа превисок, спустите га 
на сто. 

Ако су родитељи већ све саградили, онда деци не 
преостаје ништа друго сем да то поруше. 

Индустрија цвета, види се то по мртвој природи. 

Најкраћи пут до срца мушкарца је кроз грудни кош. 

У мени се боре будала и геније. Плашим се да 
паметнији не попусти. 

У баснама су животиње људи, у животу је обрнуто. 

Када вам филозоф одговара на постављено питање, више 
ни сами не знате шта сте га питали. 

Страх је настао проналаском огледала. 

Судбина генија је да остане несхваћен, али није сваки 
несхваћени човек геније. 

Број 6, 1997. година 

Извод из дневника 
новинарке Петље 

Марија Антонијевић 

4. децембар 1996. године 

Шести је час, друга смена. Посматрам 
професорку која брзим покретима испуњава рубрику 
дневника намењену за њен предмет. Нови глас са 
врата учионице ме изненада прену: „Новинари 
Петље, у канцеларију!“ Нас пет устаје и креће ка 
циљу. Опет та Петља! Стварно велико петљање око 
ње, не чуди ме зашто се тако зове. Да ли су сви 
новинари овако оптерећени? 

Улазимо у просторију намењену за наш састанак. 

Новинарка бр. 1: „Уф! Где ли ми је увод за овај 
текст?!“ 

Новинарка бр. 2: „Дај, реците ми назив за ову 
анкету!“ 

Новинарка бр. 3: „Е, имам идеју за нови чланак!“ 

Како су досадне! Где ли је мој увод за чланак о 
одељењу? Аха, ево пепељаре. Ако погодим, прави сам 
Мајкл Џордан. Јес! Трица! 

Други глас ме пита: „Јеси ли нашла увод?“ 

„Ја? Не! Ау, па сигурно је на оном папиру који 
сам пласирала у стилу НБА кошаркаша право у 
пепељару!“ 

Храбро тражим папир у пиксли пуној опушака. 
Јак смех ме враћа у стварност и схватам шта сам 
урадила. Опет блам! Да бих се извадила, говорим: 

„То је само доказ да је новинарски посао понекад 
прљав и напоран!“ 

Као прави новинар, извукла сам се и из ове 
ситуације. 

Број 7, јун 1997. године 

Школски дневник 
једне новинарке 

Марија Антонијевић 

27. март 1997. 

Цео дан у школи. Смрт. Седам часова, а друга 
смена. Да ти се смучи. А још петак. И питају цео дан 
као да само један предмет имаш.  

А: Шта сад имамо? 

Б: Математику. 

А: Још један час где мораш да се укључиш и 
психички и физички. Све се своди на вежбај, читај и 
учи. 

Б: Има ли ко лењир? 

„Нема“ - чује се у хору. 

А: Ево га професор, јој ал´ смо надрљали. Види га 
како је љут. Ако ме прозове, готова сам. 

Б: Неће гром у коприву. 

Професор: Цртај график! Шта чекаш - да падне 
плафон?! 

Професор креће у обилазак да нам помогне у 
цртању. И тада долази до закључка: „Види, овде све 
слободни уметници!“ 

Професор: `Ајде - ти, изађи и нацртај график. Шта 
се вртиш испред табле, није ово емисија Ипак се 
окреће. Бјеж´ на место... 

Смех. Звоно!!! 
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ВЛАДИМИР МАЈАКОВСКИ 

Марина Цветајева једном је 
записала: „Песме песника које 
читам су њихове, али је ватра 
моја.“ 

Мајаковски је имао и своје 
песме и своју ватру. Био је то 
дупли човек: човек споља и онај 
унутра. Замислимо крупног, 
готово два метра високог човека, 
челичних вилица, шака попут 
лопата. Агресиван и спор у исто 
време... 

Тог спољашњег Мајаковског, 
нимало поетичну грдосију, убио је 
из револвера, хицем право у срце, 
14. априла 1930. један слаби, 
мекани, вазда по страни, 
унутрашњи Мајаковски.  

Једноставно, најпознатији и 
најпризнатији песник револуције 
обрачунао се са собом као са 
најљућим непријатељем? 

У животу творца „Облака у 
панталонама“ било је доста жена. 
Како и не би, када се заљубљивао 
на први поглед, силовито... 

Љиљу Брик и њеног мужа Оита 
упознаје у Петрограду. Били су 
издавачи његових дела. С њом се 
дружи петнаест година.  

Колико Мајаковски воли Љиљу 
Брик показују писма њој, из сваког 
места у коме је био, стихови које 
јој поклања... 

Татјана Јаковљевна поклања му 
скупоцено налив перо, али не и 
срце.  

Вероника Полонска не чује 
љубавну експлозију Мајаковског, 
чак ни 14. априла 1930. јер жури 
на пробу. Али, на излазу из стана, 
чује пуцањ којим се завршава 
живот несрећног песника. 

У опоруци остаје записано: 
„Зато што умирем не кривите 
никог и молим вас да не 
сплеткарите. То што чиним није 
начин (другима не препоручујем) 
али за мене излаза нема.“ Порука 
за Љиљу Брик: „Љиљо, псетанце 
моје, воли ме.“ Обраћајући се 
влади, он исписује: „Моја 
породица су Љиља Брик, мајка, 
сестре и Вероника Полонска.“ 

ЕДГАР АЛАН ПО 

Био је то геније који је 
непристојно живео и непристојно 
умро.  

Једном се искрено запитао и 
записао: „Којa би то болест могла 
да се упореди са алкохолом?“ У ту 
је болест био дубоко загазио. Тај 
уклети песник је стварао своје 
поноре и сам је у њих силазио. 

Поов отац, син генерала, Ирац, 
досељен у Америку раније, такође 
бекрија, заљубљује се у лепу 
енглеску глумицу. Повезујући свој 
живот са њеним, Поов отац постаје 
глумац. Ово двоје путујућих и 
туберкулозних пустолова умиру 
готово истовремено, остављајући 
троје деце без игде ичег. Поа усваја 
неки богати трговац. 

Зрелији од својих вршњака, По 
се истиче у математици, физика 
му је у малом прсту, али ни за 
један предмет не мари. Ближи је 
чашици... Занимљиво је да Бога 
само једном помиње у своме веку: 

 „Боже, помози мојој јадној 
души.“ Рекао је то када се растајао 
с њом. Не завршава ни права, нити 
војну школу коју уписује. Живи са 
својим морама, у беди, и то 
крајњој. Пијан је после две 
чашице. Када је и како писао - то 
нико не зна.  

Тврди да су за срећу неопходна 
четири услова: 

Живети на чистом ваздуху, 
Одрећи се славољубља, 
Стварати лепоту, 
Имати љубав жене. 
Оженио се сестром од тетке, 

Вирџинијом Клем, која ће убрзо и 
умрети. Није ли то она Анабел Ли, 
драгуљ Поовог песништва и 
живота.  

Не контролишући више себе, 
нуди брак некој својој старој 
познаници, али враћајући се у свој 
хотел, пао је на улици мртав пијан. 

Без исправа и без новца, пренет 
је исте ноћи у болницу, где је и 
умро. 

СЕРГЕЈ ЈЕСЕЊИН 

Банув из једног села Рјазанске 
губерније у кафанску Москву све 
је обасјао својом лирском речју. 
Али, тако певајући, још брже је и 
сагорео. 

Своју сељачку кошуљу Јесењин 
прекрива фраком, на абажур косу 
плаву ставља црни цилиндар, 
обува лаковане ципеле, банчи по 
крчмама Москве и Петрограда, 
пише око десет песaма дневно, 
самује на свој начин, тражи излаз, 
сања смрт. 

Прва Јесењинова супруга, Ана 
Романовна, с којом се венчао 1914, 
оставила је лепо сећање на 
песника.  

1921. у Јесењинов живот 
улетела је, као олуја, чувена 
балерина Исидора Данкан. Имао је 
25 година, она осамнаест више од 
њега. Та Иркиња, рођена у Сан 
Франциску, позвана је од совјетске 
владе да оснује балетску школу у 
Петрограду. Тако ју је упознао. 
„Постарија, отежала, нелепа лица, 
она је ишла с Јесењином свуда, као 
с дечаком. Окретала се и играла“, 
сведочи Максим Горки. Да би га 
спасла пијанства и пропадања, 
Исидора га води у Европу, а затим 
у Америку. Али , после 15 месеци, 
уморна балерина враћа још 
уморнијег поету у Русију и растаје 
се с њим. 

Мислим да је Јесењин једино 
одистински волео наставницу 
књижевности Шагане Нересову 
Таљан. У Персијским мотивима 
оставља дивну, поетску слику о 
њој: „Шагане моја, ти Шагане 
драга!“ 

Трећи пут се жени унуком Лава 
Толстоја, Софијом Андрејевном. 
Њој није посветио ниједну песму. 
У Лењинграду, у једном хотелу, 
крвљу исписује: „У животу није 
ново мрети, ал ни живети није 
најновије.“ 

Плавокоси песник сече себи 
вене бријачем, ставља око врата 
уже од пртљажника. Врела цев од 
грејача спржила му је и унаказила 
лице. Познали су га, једва, по 
плавом чуперку. 

ИЗ ПЕТЉИНЕ АРХИВЕ 

Број 5, 1996. година 

ТРИ ПЕСНИЧКЕ СМРТИ 
Пише: Јелена Митровић 
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ИЗ ПЕТЉИНЕ АРХИВЕ 

Број 3, 1995. година 

Број 5, 1996. година 
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ИСТОРИЈСКЕ СТРАНЕ       ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ
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ГРАФИТИ ДАНАС 
Припремила: Сара Фазлијевић, IГ1 

Бунт! 

Волим те! 

Да ли је смак света близу? 

Шта знаш? Шта желиш? 

Даљине су само број! 

Чекам те на старом месту! 

Могли бисмо да будемо нормалнији, али овако нам је боље! 

Гладан сам остварених жеља! 

Извод из дневника 
новинарке Петље 

ВИДИМ РЕЧ И ЧУЈЕМ РЕЧ 
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8 ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ

Мода са почетка 
XX века 

Развој моде са почетка XX века 

везујемо за традицију коњичког спор-

та. На тим такмичењима се окупљао 

свет који је имао довољно новца да 

тргује коњима, клади се, али и да 

показује за то време смеле одевне 

комбинације. Центри модних дешава-

ња су били Рим, Париз, Фиренца, као и 

многи велики градови Европе. Богати 

брачни парови, тадашња елита, били 

су претече онога што су касније Фран-

цускиње назвале улична мода (Прет-а-

порте). 

После 1907. године фигура се 

мења и постаје знатно природнија, а 

због димензија шешира, кукови визу-

елно изгледају ужи. Полако нестају 

пастелне боје, крути корсети, звонасте 

сукње. Сукња се некада толико сужава, 

да је ходање отежано. Омиљени украс 

на одећи су дугмад, која се постављају 

на најнеобичнија места. Велику заслу-

гу за елиминисање корсета из употре-

бе има француски креатор Пол Поаре, 

као и утицај руског балета.Може се 

уочити и велики утицај Оријента који 

је постао популаран широм Европе, 

посебно у кројевима женског костима. 

Такође, тај утицај је приметан и у 

дречавим комбинацијама боја. 

Како време одмиче, стил је слобо-

днији, уз коришћење асиметрије, док 

материјали и даље одишу луксузом: 

свила, сатен, плиш, али и шифон уз 

повремену употребу памука. 

Даме имају много већу слободу у 

избору костима од господе. Шешири 

разних величина и облика су били 

неизоставни део модних комбинација. 

У моду улази „V“ изрез који изазива 

многе расправе: неки га сматрају неп-

ристојним, док други указују на штет-

ност по здравље. 

Пред Први светски рат се појав-

љује и новина да се преко уске сукње 

носи нека врста тунике потпасане у 

струку, дужине до колена, док шешири 

постају знатно мањих димензија. 

Током Првог светског рата прес-

таје да ради модна индустрија тако да 

се фабрике текстила оријентишу на 

производњу униформи и војног мате-

ријала. Како су услед рата жене преу-

зеле многе мушке позиције у индус-

трији, трговинама, школама, болница-

ма, мода почиње да ослобађа женско 

тело и постаје удобнија, слободне фор-

ме и тамнијих боја. 

У мушкој одећи је у свечаним 

приликама и даље актуелан фрак и 

цилиндар, док се у дневним варијан-

Путовање кроз историју костима 
Пише: Жанка Станојевић, професор 
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тама среће неформално 

одело допуњено „хамбург“ 

шеширима. 

Носе се панталоне 

уских равних ногавица, 

нешто краће, а некада 

пеглане на „шав“. Крагне 

на кошуљама су високе, 

уштиркане, и уз њих се 

носе кравате или лептир 

машне. Одећа је доста 

озбиљнија и тамних је боја. 

Нешто касније, одећа добија савре-

менији изглед. Од детаља су ношени сат 

на ланцу и сламни шешири. 

Тако је, сигурним кораком закора-

чивши у XX век, мода почела све брже 

да се мења. Највећи терет промена 

носиле су припаднице нежнијег пола. 

Оне су некада дрскошћу, некада маш-

том, крчиле пут тој моћној машинерији. 

Реч аксесоар је страног порекла: 

(eng. accessories). У преводу аксесоар 

је скуп различитих пратећих детаља 

који се користе да би употпунили 

одевну комбинацију. То су, нашим 

језиком речено, модни детаљи. 

Капе и шешири, мараме, ешар-

пе и шалови, торбе, ташне и ципе-

ле, кравате и лептир машне, каи-

шеви, рукавице, чарапе, наочаре за 

сунце, накит, па чак и кишобрани и 

штапови за ходање! 

Љубитељима моде модни детаљи 

веома значе. 

У свакодневном животу тешко је 

утврдити да ли постоји особа која 

није користила неки од модних дета-

ља, а да се не бави модом, не познаје 

моду или је не прати. Искуство ми 

говори да се људи емотивно (можда 

је прејако рећи) везују за неку ствар 

иако је не доживљавају као модну 

ствар, детаљ.  

Али, када се догоди да изгубимо 

кишобран, рукавице, сат, прстен, 

мараму, капу или не дај Боже новча-

ник, ташну, настаје паника и непри-

јатност у зависности од тога колико је 

нама та ствар драга и вредна, не само 

у материјалном већ и у емотивном 

смислу. 

Модни детаљ може бити поклон 

који смо добили од пријатеља, неке 

драге особе. Тада је њихова вредност 

нама непроцењива. Па нека је и 

марамица, она ће бити посебна. 

И на крају ове мале (модне) лек-

ције још понеки савет: 

Модни детаљи су пролазна и пот-

рошна ствар у нашем животу али у 

неком тренутку док их користимо 

могу да улепшају наш изглед, попра-

ве расположење, дају нам самопузда-

ње, пробуде успомене... 

ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ

Мала модна лекција и још понеки савет... 

ШТА ЈЕ АКСЕСОАР? 
Пише: Антонина Златић, професор 

Зато ваше драге ствари - модне 

детаље, можете да: замените неким 

другим у случају да вам досаде (ако их 

пре тога не изгубите), сачувате за 

успомену или уживате док их носите у 

складу са вашим стилом одевања. 
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0 ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

МОДНИ ДИЗАЈН И У НАШОЈ ШКОЛИ 
Пише: Антонина Златић, професор 

Порекло и значење „Дизајна“ 

Корен речи „Дизајн“ потиче од латинске речи de 
signare (заптивати) да би преко италијанске речи 
disegnare (цртати) ово значење доспело у француски 
језик као designer (одредити) а затим у енглески - 
Design. Значење ове речи се односи на цртеж или 
скицу или неку идеју изражену цртежом. 

Једноставно речено дизајн је уметничко 
обликовање предмета за употребу. Често нисмо ни 
свесни да је дизајн присутан свуда око нас у 
свакодневном животу. Данас се дизајн користи у 
многим областима живота и рада. Његово значење 
представља финални план рада или крајњи исход 
спровођења неког плана. 

У практичној примени дизајн се односи на све 
индустријске предмете масовне производње као и 
малосеријске производе. 

Дизајн и уметност 

Занимљива је дефиниција према Радомиру 
Вуковићу (оснивачу часописа Квадрат): „Дизајн се 
разликује од уметности у томе што уметник за своје 
дело одговара само себи, а дизајнер себи и 
наручиоцу“. 

Данас дизајн не представља специфичну 
професију нити дисциплину јер је појам преширок. 
Постоје многобројне дисциплине дизајна, а само 
неке од њих су: индустријски дизајн, дизајн 
ентеријера, графички дизајн, типографија, сценски 
дизајн, модни дизајн... 

Модни дизајн 

Модни дизајн је уметничко обликовање 
оригиналне одеће и пратећих детаља - аксесоара који 
задовољавају визуелне, ликовне, структурне и 
функционалне критеријуме. 

Да би се одећа успешно обликовала неопходно је 
познавање елемената модног дизајна који се користе 
(шта?) и принципа модног дизајна односно (како?), 
односно начина који ће користити одређене 
елементе. 

Крајњи циљ модног дизајна је да одећа буде 
складна, допадљива, јединствена и функционална - 
носива. 

„Модни дизајн је примењена уметност која се 
носи“ - Art to wear  

Креатор односно модни дизајнер користећи 
ликовне елементе и естетске принципе, изражава 
своја осећања и ствара оригиналну, пријатну, 
хармоничну и естетски вредну креацију. 

Модни дизајн је применљив јер поред духовне и 
естетске има и практичну - употребну функцију као и 
задовољење основних људских потреба. 

Модни дизајн је примењена уметност. Као што 
се у ликовној уметности користе различити елементи 
композиције и принципи компоновања да би се 
створило вредно уметничко дело, у модном дизајну 
се користе ликовни елементи и принципи да би се 
створила креаторска имагинација и визија и 
остварила добра и естетски вредна модна креација у 
којој сви делови чине оригиналну, пријатну и 
складну, хармоничну целину. 

Модна креација плени туђу пажњу а власнику 
пружа самопоуздање јер га чини задовољним и 
срећним. 

Модни одевни предмети и модни производи 

Као најатрактивнија врста производа модни 
производи могу бити: одећа, обућа, аксесоар... Модни 
одевни предмети су увек у фокусу интересовања 
шире јавности. Захваљујући модном дизајну 
функционалност, естетика и ергономичност одевних 
предмета достигли су висок ниво тако да моду 
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сврставају у најатрактивније области дизајна. Модни 
производи имају изузетан економски, социолошки, 
естетски и психолошки утицај на људе. 

Модни дизајнер 

Модни дизајнери као ствараоци 
најатрактивнијих производа, модних производа, су 
изузетно значајни за индустрију, малу привреду, 
тржиште као и целокупну привреду и друштво. 

Одговорност модног дизајнера огледа се у 
следећим активностима: представљање направљених 
модела клијентима, праћење светских и домаћих 
трендова и савремених достигнућа дизајна, праћење 
потреба тржишта и стално информисање. 

Вештине и особине које поседује модни дизајнер 
су: креативност, развијена способност естетске 
процене, прецизност у раду, спретност руку и 
прстију, склоност ка уметности и цртању и 
комуникативност. 

Школовање Дизајнера одеће у нашој школи 

Сви који желе да своју креативну црту личности 
изразе у области модног дизајна могу почети 
избором занимања још у средњој школи у оквиру 
образовног профила који траје 4 године: 

Техничар дизајна одеће. 

Огромна је проходност ученика да наставе 
студије: у области друштвених и техничких наука као 
и студије ликовне и примењене уметности 
подједнако. 

У средњој школи ученици без већег напора 
стичу сва потребна знања из општеобразовних и 
стручних предмета која су потребна за упис на 
академске студије из различитих области. 

Предност овог занимања је што пружа велике 
могућности да се ученици изразе, развију и покажу 
свој таленат кроз разне наставне и ваннаставне 
стваралачке активности. Најатрактивније активности 
су модне ревије ученика. 

Неки од стручних наставних предмета који се 
изучавају више година као што су: Цртање и сликање, 
Текстилни материјали, Дизајн одеће, Технологија 
одеће, Конструкција одеће и Практична настава 
омогућавају будућем младом дизајнеру одеће да 
стекне сва потребна знања и вештине које ће му 
требати у будућем раду или даљем школовању али и 
у свакодневном животу уопште. 

План наставе учења за Техничара дизајна одеће 
формирa самосталну и спремну младу особу која 
након завршетка средње школе има велике 
могућности: да се даље образује у области 
примењене уметности и дизајна или уметности 
уопште, да се одлучи за неку другу област као и да 
започне сопствени посао и да у стваралачком 
окружењу примени стечена знања и оствари своје 
идеје. 
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ПРИЧА ИЗ МОДНЕ РАДИОНИЦЕ 
Пише: Антонина Златић, професор 

Почетак школске године обећавао је да ћемо се 
опет виђати, дружити и радећи надокнадити 
пропуштено и недовршено појавом епидемије. 
Сложићете се, да се практична настава не може 
савладати online. Tако је некако и било... 

Иако у малим групама (што се показало као 
предност) ученици 2. разреда текстилног смера, 
наши модни кројачи, желели су и постигли више од 
планиране наставе: осмислили су моделе, искројили 
и израдили своје прве сукње, блузе, хаљине… али и 
мрске нам маске. Припремали су своје прве 
колекције заједно са наставницама Миљком 
Милићевић и Жанком Станојевић да би их 
представили за Дан школе и Савиндан. Радовали су 

се модној ревији на којој ће први пут ходати мало 
другачије, „манекенскије“. 

Децембарски талас удаљио је поново ученике и 
наставнике од учионица и радионица. Маске су 
нажалост, и даље у „моди“ као и online настава. 
Ближи се почетак другог полугодишта. Савиндан и 
Дан школе обележићемо на начин примерен 
тренутку: нашом јубиларном Петљом, изложбом, 
видео садржајима на сајту школе: 

www.tsradojeljubicicue.edu.rs 

А када прођу сви (надам се све мањи и слабији) 
таласи епидемије, прославићемо њен крај (између 
осталог) „радно и парадно“: модном ревијом. 

На сликама су ученице IIТ1 одељења: 
Ивана Бошњаковић, Катарина Кнежевић и Јелена Марић и наставница Миљка Милићевић 
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Онлајн угледне активности у школи - обележавање Европског дана 
језика, Дана града Ужица и Нове године 

Пише: Весна Тадић, школски библиотекар 

http://www.evropskidnevnik.rs/konkurs
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Тим за каријерно вођење и саветовање је у 
сарадњи са школским психологом спровео анкету 
за ученике завршних разреда наше школе. Једно од 
питања у анкети било је: 

Како би у једној реченици представио/ла своје 
занимање и досадашње школовање осмацима, 
будућим потенцијалним ученицима наше школе? 

Ово је велики део одговора на постављено 
питање јер треба рећи да је било и оних 
ученика који нису ништа одговорили у том 
тренутку. Верујемо да су били мало „успавани”. 
Упознајте се са најбољом рекламом наше 
школе ,а то су изјаве ученика завршних разреда 
из свих подручја рада: саобраћај, грађевина, 
личне услуге и текстилство. 

IVС1: 
 Није баш наивно 

 Занимање које је најтраженије 

 Због тога што могу много да сазнају и науче о 
саобраћају 

 Солидна 

 Занимљиво 

 Научиће пуно тога у вези са струком и стећи 
много добрих и корисних савета 

 Рекао бих да ако су љубитељи моторних возила, 
ова школа је права за њих 

IVС2: 
 Добијамо бесплатну возачку дозволу 

 Најбоља школа, пуна занимљивости и 
активности 

 Школа која доноси знање корисно за будуће 
школовање 

 Врло занимљиво и свима препоручујем 

 Техничар који води бригу о безбедности 
учесника у саобраћају 

 Бесплатна дозвола 

 Најбоља која постоји  
 Перспективно и занимљиво 

 Занимљиво, разноврсно 

 Веома перспективно и занимљиво 

 Техничар са великом улогом у саобраћају 

IIIС4: 
 Ко год хоће брз и сигуран посао, треба да упише 

ову школу  
 Занимање је одлично 

 Веома добро  
 Занимање је одлично, за сваку препоруку  
 Нека упишу ову школу, лепа је  
 Веома занимљиво занимање  
 Ако волите да возите, упишите ово занимање и 

нећете се покајати  
 Упишите, нећете погрешити! 
 Не знам  

IVГ1: 
 Кад се сведе на крају, било је занимљиво 

школовање 

 Солидно, ако их ово занима да упишу, неће 
погрешити 

 Интересантно, мало потребе за учењем напамет, 
више размишљања и израда задатака  

„Саобраћајци”: „Друмци” - Техничар друмског 
саобраћаја : 

„Возачи“: Возач моторних возила 

„Грађевинци”: „Архитектонци“ - Архитектонски 
техничар 

ОКО ШКОЛЕ 
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 Доста дружења, учења и практичне наставе 

 Изузетно занимљив и користан начин предавања 
професора; тешко, али занимљиво градиво 

 Ово занимање је интересантно, али и захтевно  
 Ово је занимање у коме има доста посла, а 

школа даје добро предзнање за факултет/посао 

 Углавном има доста цртања и математике; 
тешка школа, али ако се заинтересујеш онда 
нема проблема 

 Ко жели да се бави овим послом одлично 

 Занимљиво 

 Уколико вас стварно интересује грађевина 
упишите, уколико не, немојте, патићете  

 Занимљиво, напорно, захтева доста времена  
 Јако занимљива школа 

 Занимљив и маштовит смер  
 Интересантно и корисно  
 Занимљиво и интересантно  

IIIГ3: 
 Лепо занимање, само ако би могло више 

практичне наставе  
 Може добро да се заради на овом радном месту  
 Добар смер  
 Ако немате бодова за другу школу!  
 Не знам шта бих рекао, 
 Моје занимање је врло добро и занимљиво, 

али, нажалост, практична настава није баш 
добра, углавном седимо код Лидла на клупи и 
ништа не радимо  

 Немам речи 

 Не знам  
 ??? 

IIIФ1: 
 Леп и забаван занат  
 Веома занимљиво и корисно 

 Интересантно ко жели да се бави овим послом 

 Одлично 

 Смер није тежак 

 Ово занимање је занимљиво и може се научити  
 Смер није тежак, баш је занимљив, ученици се 

неће покајати ако упишу за фризера  

 Леп и забаван занат само ако га воле 

 Као једно лепо искуство 

 Посао који је плаћен и леп али захтева 
одговорност и доста труда  

 Занимљиво и лепо  

IIIТ1: 
 Волим ову струку и научила сам да самостално 

кројим и шијем одевне предмете 
 Школаје опремљена специјалним кабинетима 

за обављање практичног дела наставе, ученици 
имају прилику да изразе своју креативност и 
машту 

 Уколико се ученик не одлучи за даље 
школовање, после овог смера могуће је 
запослење у брзом временском року као и шанса 
да се започне сопствени посао  

 Јако креативно занимање; уколико волите и 
уживате у изради модела одеће ово је право 
занимање за вас 

 Ово занимање вас обучава да кројите, 
моделујете и шијете 

 Тим професора у нашој школи је јако стручан у 
подручју рада 

 Занат који никад неће изумрети 

 Препоручујем вам овај смер, научићете да 
шијете и креирате одећу 

 Практична настава је одлична да применимо 
знање које смо понели из школе  

 Препоручујем будућим ђацима, применљиво у 
свакодневном свакодневном животу. 

„Руковаоци” - Руковалац грађевинском 
механизацијом 

„Фризери”: 

„Текстилке“ - Модни кројач (завршили 
школовање школске 2019/2020) 
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Приредили: Славка Цвијовић и Јелена Пауновић 
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НА КРАЈУ ОПЕТ СМО НА ПОЧЕТКУ 

Петља је окупила директоре, главне и техничке уреднике и професоре сараднике. Празне 

столице чекају ученике сараднике... 

Сви људи који на било који начин доприносе стварању Петље чине њену породицу. Неко то 

ради писаном речју, неко својим делима. Посебну захвалност дугујемо Управи школе, соци-

јалним партнерима и нашим спонзорима. 



ЈАНУАР Број


