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 ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

МИ СМО ТУ ДА ИМ ПОМОГНЕМО, 
НАУЧИМО И ОХРАБРИМО 

Иван Стакић, директор школе 
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ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

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

то ради писаном речју, а неко својим делима. Захвалност дугујемо Управи школе и 

социјалним партнерима. 

Садржај: 



ст
ра

н
а 

4
 ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

НИНА МАРКОВИЋ – ПОНОС НАШЕ 
ШКОЛЕ И ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Нина Марковић, ђак генерације 2022. године 
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ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

Матуранти Техничке школе „Радоје Љубичић”, генерација 2021/2022. у шетњи до Трга 
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 ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 
Пише: Ана Павић, професор 

Одељење IТ1, Техничари дизајна одеће  

Осликавање учионице у школској 2021/2022. години  

Ученице IТ1 су у оквиру Графичке секције 

скупљале помоћ за тешко болесну девојчицу 

тако што су пролазницима омогућили да узму 

графику, мајицу, цегер, а заузврат у кутију 

ставе свој допринос. 

Јако сам поносна на ову акцију, јер на овај 

начин ученице и ученици уче колико заправо 

ми можемо да помогнемо и допринесемо, 

потребно је само да се покренемо! 
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ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

НАША ЕКО НАВИКА ЗА ОНЕ КОЈИМА 
ЈЕ ПОМОЋ ПОТРЕБНА 

Пише: Ана Ђуричић, професор 

Традиција даривања 

Чланови Ученичког парламента: Маја Чоловић IVГ1, Сара 
Ђурић IIIС5, Јована Токовић IVС2, Јелена Дробњаковић IVГ1, 

Грујица Стефановић IIIС5 и Снежана Недељковић, професор 
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 ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

ПОНАШАЈМО СЕ БЕЗБЕДНО У 
САОБРАЋАЈУ 

Пише: Милош Милутиновић, професор 

Пажљивкова смотра 

Пијане наочаре 

Ако возим не пијем, а кад пијем бирам безбедно 
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ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАРИ НА 
БЛОК НАСТАВИ 

Пише: Јелена Константиновић, професор  

Ученици првог и трећег разреда 
архитектонског техничара су почетком 
децембра, у оквиру блок наставе, били у 
посети цементари „Титан“ у Косјерићу. 

Представници компаније су упознали 
ученике са историјом цементаре, процесом 
производње цемента као и са правилима 

безбедног рада. Ученици су такође имали 
прилику да посете и зграду командног 
центра где су видели како се компјутерски 
управља производним процесом. Била је то 

добра прилика да се теоријска знања из 
стручних предмета прошире и повежу са 
праксом.  
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ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

ПРВИ ПУТ НА САЈМУ ТЕКСТИЛА 
Пише: Мина Лукић, IIТ1 

Ученице одељења IIТ1 - Техничар дизајна одеће 

испред MAOW atelier 

Бојана Лазаревић, модни кројач, која је некада била 
ученик наше школе, и млади дизајнер одеће Марко 
Јовић су нас дочекали у њиховом модном атељеу који 
се налази на Новом Београду. Атеље се састоји од 
више просторија, просторијом за пријем муштерија са 
изложеним моделима, узорцима, делом у коме се 
кроји и врши припрема за шивење и просторијом за 
шивење. Све је изгледало модерно, уредно и 
професионално. У изложбеном делу атељеа највише је 
било модела хаљина и то свечаних, необичних и 
занимљивих модних детаља. Бојана нам је испричала 
њен развојни пут и пренела своја искуства. Дала нам 
је пуно савета а најважнији је био да у животу треба 
да радимо оно што волимо. 

Повратак за Ужице је био још веселији уз пуно 
шале и музике. Неке ствари ћемо прећутати јер на 
крају нису више ни важне. Важно је да нам је ова 
посета Сајму текстила и модном атељеу у Београду 
била потребна и да ће нам остати у лепом сећању. 

Машине лаке за рад, „као да возите неки лагани аутомобил“ 

MAOW atelier - бонус посета 
Пише: Мина Лукић, IIТ1 
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ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

Да ли сте знали? 

Предвиђа се да ће данашњи запослени променити 

десет до четрнаест послова до своје тридесет 

осме године. 

Данас, једна четвртина радника ради у 

компанијама мање од годину дана, а једна 
половина (и више од тога) ради у компанијама 

мање од пет година. 

Десет најтраженијих послова 2020. године нису 

ни постојала 2015. године. 

Број информација из домена науке и технологије 

се удвостручује сваке године. 

За студенте који започињу своје студије: 

пола од онога што су научили на првој години 
студија биће застарело и превазиђено на крају 

студија! 

Управо сте прочитали део занимљивих 
информација са предавања и из презентације 
Националне службе за запошљавање, коју је 
представила Дубравка Смиљанић, дипломирани 
психолог, запослена у Националној служби за 
запошљавање у Ужицу. 

Она је била наш гост - предавач 22. децембра 
2022. године. 

Тема и циљ ове посете је да се наши ученици 
упознају са актуелним збивањима на тржишту рада. 

Предавању су присуствовали ученици завршних 
разреда, IVС1, IVС2, IVГ1, IIIС4, IIIС5 и IIIФ1, који 
су се пријавили својим одељењским старешинама на 
позив координатора Тима за каријерно вођење и 
саветовање у нашој школи. 

Присутни ученици су са великом пажњом и 
интересовањем пратили излагање. На крају 
предавања остало је времена и за питања. 

У наставку упознајте се са још неким 
интересантним деловима презентације: 

Које вештине цене и траже послодавци 
XXI века? 

Флексибилност – спремност да се прихвате 

промене и да се схвате као изазов и шанса за даље 

напредовање 

Отпорност на стрес – суочавање са кратким 

роковима и новим захтевима на рационалан 

начин, без западања у ометајућа негативна 

емоционална стања 

Висок мотив постигнућа – спремност да се 

посвећено, са страшћу ради на постизању циљева 

Самодисциплина – способност да се истраје и 

успешно заврши започети посао или задатак 

Целоживотно учење – позитиван став према учењу 

и новим сазнањима, професионална радозналост, 

отвореност за нова знања, вештине и искуства 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 
Пише: Антонина Златић, координатор 

Тима за каријерно вођење и саветовање 

Дубравка Смиљанић, дипломирани психолог, 

Национална служба за запошљавање у Ужицу 
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ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

ТРЕНИНГ – МЛАДИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 
Пише: Весна Тадић, библиотекар 

БЕСПЛАТНИ ОНЛАЈН КУРСЕВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
Пише: Весна Тадић, библиотекар 



стран
а 13

 
ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

Портал „UziceMedia“ у сарадњи са Канцеларијом за 
младе града Ужица организовао је новинарску школу за 
младе Ужица под називом „Ужичка новинарска школа“. 
На позив новинарке ужичких „Вести“, Драгице Цвијовић, 
ученици Новинарске секције наше школе присуствовали 
су радионици. Циљ ових радионица је да се анимирају 
млади људи да се баве новинарском професијом, јер у 
ужичким локалним медијима, како су истакли, има мало 
младих новинара. Током радионица посебна пажња 
посвећена је правопису, правилном говору, јавном 
наступу. Такође, предвиђено је савладавање основних 
новинарских облика изражавања, креирање медијских 
садржаја и теренски рад. Полазници су имали прилику да 
уче од искусних ужичких новинара, који годинама раде у 
локалним и регионалним медијима и од дописника 
националних медија из Ужица. Новинарке Нада Тошић, 
уредница портала „UziceMedia“, Новка Илић, 
дугогодишња уредница Радио Ужица, и новинарке 
„Вести“ и портала „Infoera“, Драгица Цвијовић, Рада 
Поповић и Жанка Ерић говориле су о својим 
професионалним искуствима са ученицима, а професорке 
књижевности Слађана Јањић, уредница „Петље“, Душица 
Виторовић, уредница „Гимназијалца“ и Биљана Грујичић, 
са својим ученицима и са средњошколцима Економске 
школе и Медицинске школе активно су учествовали у 
раду новинарске радионице. Ученици су истакли да би 
волели да се баве новинарством, изнели због чега су се у 
својим школама прикључили новинарским секцијама, шта 
их посебно занима и којим областима би волели да 
наставе да се баве. Навели су да им је циљ доласка на 
радионице унапређивање рада на својим средњошколским 

листовима, као и могућност да на овим радионицама 
добију неку врсту припреме за факултет. Интересовања 
ученика показала су се као различита, а теме које су 
издвојили као интересантне и о којима би желели да пишу 
су политика, здравље, исхрана, спорт и култура. Уводној 
радионици, која је одржана у Омладинском клубу 
Градског културног центра присуствовало је око двадесет 
средњошколаца, који су поред могућности да од 
професионалаца у свом послу науче више о новинарству, 
добили и позив и прилику да своје текстове објављују на 
градским порталима.  

НАШИ НОВИНАРИ У „УЖИЧКОЈ 
НОВИНАРСКОЈ ШКОЛИ“ 

Текст приредили ученици Новинарске секције 
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ОКО ШКОЛЕ 

Шта је каријера? 
„За све је потребно време...“ – често се може чути 

ова мисао, некад као фраза у разговорима у 
различитим животним ситуацијама. 

Шта је каријера? (ital. carriera, lat. carrus – кола) 
тркалиште за кола; астрол. оптицај звезда; фиг: 
време које се проведе у неком занимању, звању; 
успешан ток службе у неком позиву или некој 
струци; пут живота.* 
*Милан Вујаклија – Лексикон страних речи и израза  

Може се рећи да је каријера време које проведемо 
на свом животном путу учећи и радећи оно што 
волимо и да при том будемо успешни и задовољни 
собом, додала бих, и признати, поштовани од стране 
колектива, друштва, заједнице у којој радимо и 
живимо (није пресудно за задовољство собом и 
својом каријером, али је ипак пријатан осећај). 

Посао и каријера - два појма 
Посао је ужи појам од појма каријере и 

подразумева скуп радних задатака који су прописани 
за одређено радно место у некој компанији, 
предузећу, установи... Посао је плаћени рад, радимо 
га свакодневно да би за њега добили месечну 
надокнаду. Звучи помало статично? Може прећи у 
досаду и незадовољство. 

Каријера је дугорочна, плодна активност која 
доноси задовољство. Одређује се као напредак кроз 
живот а нарочито је усмерена на учење и запослење. 
Каријера се жели, али се не чека јер сама неће доћи. 
То је активност коју одређује појединац, гради за 
себе. Данас је преко потребно константно ићи у 
корак са временом а то значи: користити нове 
стратегије, методе, технологије, пратити шта се 
дешава у сфери пословања и прилагођавати се у 
складу са променама. Јер ако то не радимо, неко ће 
други пре нас реаговати. Звучи динамично? 

Промене које се дешавају свуда око нас су 
изазови данашњице, који доносе нова искуства, 
некад више некад мање успешна. 

У средњој школи времена на претек? 
Данас свака образовна установа (основна и 

средња школа, факултет) има тимове/центре које 
чине углавном наставници који спроводе различите 
активности да ученицима/студентима помогну да 

пронађу свој пут, пут самопоуздања, интересовања и 
на крају - пут одлуке и одговора на питање:  

Шта ћу/ћемо сад? (Констракта неће замерити). 

Шта постижемо у средњој школи у смислу 
развоја каријере? Закључак је да средња школа не 
даје конкретне одговоре о будућој каријери ученика 
јер је „рано“ за такав одговор. Средња школа је 
својеврстан „тренинг“ за све оне ученике који желе 
да науче, знају и умеју мало више од потребног и 
пружа многе могућности које ученици треба да 
препознају, прихвате и активно учествују у 
различитим школским садржајима. Средња школа 
нуди поред редовне наставе различите ваннаставне 
активности: допунску, додатну наставу, секције, 
припреме за такмичења и такмичења, различите 
обуке и видове неформалног образовања кроз 
пројектне активности. 

Тим за каријерно вођење и саветовање као и 
школа у целини, стручни сарадници, педагог и 
психолог, одељењске старешине, наставници 
стручних и других предмета пружају различите 
савете, информације које могу бити од користи 
онима који их траже и питају. 

Порука средњошколцима: паметно користите и 
трошите време сада када га имате на „претек“. 
Будите храбри, радознали и вредни, истражујте себе 
и упознајте своје могућности и способности. 
Развијајте их и не одустајте после прве препреке на 
коју наиђете. 

„Пада“ одлука: хоћу да радим /студирам 
Много је препрека које су на путу младом човеку, 

свршеном средњошколцу. Много је фактора који 
утичу на остварење жеље ка успеху и одлуке да ли 
ће се запошљавати или наставити школовање на 
академским или струковним студијама. 

На одлуке младих велики утицај има породица, 
родитељи, социо-економске прилике у друштву, 
различите животне околности, остварени успех у 
школи, итд. 

Али, није довољна само одлука. Иза ње стоји 
темељ који се поставља у основној и гради у периоду 
средње школе. Ако је темељ чврст онда га је тешко 
померити. 

Он даје потребно самопоуздање, снагу и веру да 
се жељени циљ може остварити. 

Фазе каријере  
1. Фаза успостављања каријере (18 до 25 година) 
2. Фаза напредовања у каријери (између 30. и 35. 

године и траје до 40. или 45. године) 

ПУТ(ОВАЊЕ) КА КАРИЈЕРИ 
Пише: Антонина Златић, координатор 

Тима за каријерно вођење и саветовање 
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3. Фаза одржавања каријере (између 40. или 45. 
године и траје до 50. или 55. године живота) 

4. Фаза касне каријере (почиње између 50. и 55. 
године живота и траје до пензионисања) 
О свакој фази каријере могло би да се каже 

неколико реченица. Све фазе имају своје 
карактеристике и специфичности. Заједничко им је 
то што указују на хронологију година живота и 
показују да је пут(овање) ка каријери дуг животни и 
радни процес. 

Најинтересантнија фаза у овој причи о каријери, 
којој су средњошколци најближи, је прва фаза – фаза 
уласка у каријеру која почиње уласком појединца у 
организацију и првим избором посла. Реч је о фази 
увођења у посао, навикавања на нову радну средину 
и организацију, стицање потребних знања и 
вештина, упознавања својих колега. 

Истраживања показују да више од половине 
новозапослених своју каријеру започиње послом 
који нису желели, па је зато флуктуација (промене у 
токовима) радне снаге најизраженија у овој фази 
каријере. 

Други су рекли... 
Кинеска пословица: „У животу нећете много 

постићи ако радите само оним данима када се 
осећате добро.“ 

Иво Андрић: „Човек који не греши, обично 
ништа и не ради“. 

Анонимни аутор: „Службеник каже шефу: Дању 
и ноћу сањам да будем унапређен! 

Шеф: У томе и јесте проблем. Дању, уместо да 
радиш, ти сањаш!“ 

Абрахам Линколн: „Да би напредовао, млад 
човек треба непрестано у свему да се поправља, не 
сумњајући да га неко у томе спречава.“ 

Бенџамин Франклин: „Немогуће је помоћи 
онима који не желе савете.“ 

Меша Селимовић: „Не волиш да будеш на 
сметњи, не волиш да те ко криво погледа, не волиш 
да ти ико ружну реч каже. Како онда мислиш да 
живиш?“ 

Мајкл Фелпс: „Биће препрека. Биће оних који ће 
сумњати. Биће грешака. Али уз вредан рад не постоје 
границе.“ 

Нелсон Мандела: „Увек се чини да је немогуће, 
док га неко не уради.“ 

Норман Винсент Пил: „Веруј у себе! Имај веру 
у своје способности! Без скромног, али разумног 
самопоуздања у своје моћи, не можеш бити успешан 
нити срећан.“ 

Волт Дизни: „Најбољи начин да започнете нешто 
јесте да престанете да причате о томе и кренете у 
акцију.“ 

Петар Петровић Његош: „Без муке се песма не 
испоја, без муке се сабља не искова!“ 

Марк Твен: „За двадесет година, бићете више 
разочарани стварима које нисте учинили него онима 
које јесте.“ 

Никола Тесла: 
„Радим за будућност и савременици ме неће 

разумети, али ће једнога дана превладати научни 
закони природе чије сам тајне открио и све ће се 
изменити, као дланом о длан, све ће се променити. 

Наступиће нова ера човечанске мудрости, чије ће 
главне одлике бити разумевање времена, откриће 
извора бескрајне енергије и обликовање материје по 
вољи научника. 

Људска свест помериће границе живота и биће 
могуће разговарати са душама умрлих одвојеним од 
тела. Ова сазнања додатно ће променити наше 
схватање о разлици живота и смрти. Уверен сам да је 
цео космос обједињен, како у материјалном тако и у 
духовном погледу. Постоји у свемиру неко језгро 
откуда ми добијамо сву снагу, сва надахнућа, она нас 
вечно привлачи, ја осећам њену моћ и вредности 
коју она емитује целом свемиру и тиме га одржава у 
складу.Ја нисам продро у тајну тог језгра, али знам 
да постоји и кад хоћу да јој придам какав 
материјални атрибут, онда мислим да је то 
СВЕТЛОСТ, а кад покушам да га схватим духовно 
онда је то ЛЕПОТА И САМИЛОСТ. 

Онај који носи у себи ту веру осећа се снажан, рад 
му чини радост, јер се сам осећа једним тоном у 
свеопштој хармонији.“ 

Новак Ђоковић: 
„Имам животну филозофију коју волим да 

називам „буди јединствен“, засновану на мојој 
страсти, пориву и жељи да стално напредујем. 

Посвећен сам томе да постанем најбољи могући 
тенисер, као и најбоља особа и имам сталну жељу да 
помогнем другим људима, посебно деци, који су 
имали мање среће од мене.” 
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Претпостављамо да је сваком ученику важно да 
оствари задовољавајући успех и пружи свој 
максимум када је знање у питању. Ево неколико 
савета педагошко-психолошке службе како да то 
најлакше постигнемо. 

За стицање радних навика је важно: 

 

 

 

Ако желиш добре радне навике, увек имај у виду: 

 

 

 

ПЛАН УЧЕЊА 

Где учити? 

 

 

Важно је да: 

 

 

У ком временском интервалу учити? 

 

 

Како учити? 

Важно је: 

 

 

Којим редоследом учити? 

 

 

 

Није корисно: 

 

 

Проучавање лекције: 

Пажљиво читамо лекцију у целини. Док читамо, 
размишљамо и трудимо се да: 

 

 

Подвлачење није обавезно. Ако се одлучиш да 
подвлачиш важно је да знаш: 

 

 

 

 

Када завршиш са проучавањем лекције можеш да 
напишеш скицу или резиме. 

Скица - тезе којима истичемо структуру лекције, 
као и најважније идеје и чињенице 

Резиме - укратко препричана лекција 

Препричавање лекције 

У овој фази покушавамо да се присетимо главних 
идеја и да их препричамо. Ако смо подвлачили, 
можемо да планирамо излагање на основу 
истакнутих делова текста. Важно је да препричавамо 
својим речима.  

Препричавање може да ти помогне да: 

 

 

Провера и обнављање лекције и поглавља 

Кад завршиш са проучавањем градива, прегледај 
своје белешке (скицу, резиме…) и онда се преслишај 
– без гледања бележака провери своје познавање 
главних идеја. Покушај да схватиш како су разне 
чињенице међусобно повезане.  

Да ли ти се некад догодило да мислиш да знаш 
лекцију, а да током одговарања на часу не успеш да 
се сетиш основних идеја и повежеш чињенице? То 
значи да је градиво научено само до степена 
препознавања, али се не може изложити, одговорити 
на потпитања, применити у контролним задацима…  

Важно је: 

 

Укратко - учење са разумевањем подразумева: 

 

 

 

 

 

НАУЧИТЕ ДА УЧИТЕ 
Маријана Јоловић, школски педагог 

Марина Веснић Јовичић, школски психолог 
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КО ЈЕ НАСТАВНИК, А КО ПРОФЕСОР 
(анализа ученичке анкете) 

Владимир Б. Милојевић, 

професор српског језика и књижевности 

у XIV београдској гимназији  
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АРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ 
МИХАЈЛА МИТРОВИЋА 

Пише: Славка Цвијовић, професор 
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Фонд „Зоран Теодосић“ основала је 1996. године 
породица прерано преминулог Зорана Теодосића, 
професора филозофије, који је радио у нашој школи. 
Од тада, сваке године 26. марта, на Зоранов 
рођендан, организујемо наградни конкурс за најбоље 
литерарне радове ученика средњих школа Ужица. 
Тако чувамо успомену на једног дивног човека и 
пријатеља, који је био омиљен међу колегама и 
ученицима, али исто тако подстичемо ученике на 
креативно размишљање и лепо писање. Одзив 
ученика ужичких средњих школа на овај конкурс 
увек је изузетан. Са поносом истичемо да је овај 
конкурс један од најпрестижнијих литерарних 
конкурса за ученике средњих школа. 

И ове године у нашој школи одржан је Литерарни 
конкурс „Зоран Теодосић“. На конкурсу су 
учествовали ученици свих ужичких средњих школа 
и својим учешћем потврдили циљ конкурса, а то је 
неговање лепе писане речи, подстицање 

креативности, као и неговање традиције овог 
престижног конкурса.  

Професори српског језика и књижевности Бранко 
Николић, Марија Дамљановић Петровић и Слађана 
Јањић, који су били у овогодишњој комисији, 
прегледали су радове и донели одлуку о најбољим.  

Прву награду и новчану награду од 5000 динара 
освојила је Ива Аћимовић, ученица Музичке школе. 

Другу награду и новчану награду од 3000 динара 
освојила је Дуња Павловић, ученица Уметничке 
школе. 

Трећу награду и новчану награду од 2000 динара 
освојила је Сања Илић, ученица Медицинске школе. 

Награду за најбољи рад у категорији ученика 
Техничке школе „Радоје Љубичић“ и новчану 
награду од 2000 динара освојила је Нина Марковић. 

Додела награда одржана је 21. јуна 2022. године у 
школској библиотеци. 

Литерарни конкурс „Зоран Теодосић“ 

Док испијам и последњу кап купиновог вина, из 
те кишне 2013. године, обасјана сутонском 
месечином, размишљам, да ли ме посматраш? 

Старији кажу да негде далеко, међу облацима, над 
нама бдију преминуле душе. Невероватно је то да 
када смо на ивици пада, најстрмијој литици, када нас 
обузме дубоки очај или безизлазна тама, постоји то 
нешто што нас, чак и када већ одустанемо, избави из 
невоље. На крштењу нам тихо шапну да од тог 
момента, на свом левом рамену поседујемо „анђела 
чувара“ који ће нас спасити од сваког зла. То је тако 
клише. Тако каже мој течо. Те давне 2014. изгубила 
сам оца. Није добио битку са опаком болешћу срца. 
И нико ми не може рећи да анђео чувар постоји, све 
док нам на онај незнани свет не оде душа коју смо 
волели. И тек тада сам осетила да ми на рамену, када 
је то потребно, прохуји вихор утехе, добра у злу, 
сунца у киши, светлости у тами. Али опет је све то 
заблуда, нико ме не разуме. Мама не верује да ме 
још увек свакодневно пратиш на непознате путеве, 

поливајући воду за мном. Стојиш испред мене и не 
даш ми да паднем. Још увек те срећем у граду и 
грдим те да пожуриш кући, јер је мама спремала 
ручак, а ти мерачиш у кафани са друговима, 
весељаку мој... Како сам старија, све се чешће 
срећемо. Некад тако, сузних очију, пустим ону 
Арсенову „О младости“, попијем по коју, ону нашу, 
домаћу шљиву, коју смо заједно пекли. Причам ти о 
својим борбама. Говорио си да сам пргава када ми се 
неко замери. Гледам у тебе, а ниси ту. Покушавам да 
те загрлим, не успевам. Можда су ови наши сусрети 
само моја машта и очај од када си ме напустио. 
Одрасла сам, сазрела сам, дуго те нема. Као да имаш 
утисак да ми наши сусрети више не требају, све те 
мање има. Већ три године не садимо зумбуле, а они 
стари су сваке године све увелији од кад ниси ту, 
тата. Имам утисак да си љут на мене, то је проблем 
са преминулима. Сам мораш кројити њихове 
одговоре, замишљати нестварне моменте. Да ли ова 
тишина значи да си ме, макар и са неба, извео на 
прави пут. Више немаш замерки, јесам ли постала 
бољи човек?  

Заробила сам те у срцу, и они сусрети су били 
илузија. А и, на крају крајева, он не мора бити 
стваран, можда је тако и боље.  

Прва награда - Ива Аћимовић, 
Музичка школа 

Сусрет 
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Каква је то година била... Дошла је тако тихо, као 
мајчин шапат у позној зимској ноћи, тако нежна и 
крхка, као да дозива и полако увлачи у сан. Умела је 
она и да завара оне који су били несвесни, а и оне 
који су били на опрезу. Прво се све одвијало тако 
полако, а онда је громогласним узвиком дала до 
знања да је стигла и шта има на уму. 

Ниједног часа није оклевала, пустила је своје сузе 
да теку слободно где год је отишла. Ношена 
осећањима радозналости и наде она је успела у 
својој намери да усрећи и помогне живим бићима. 
Заклањала је сунце, није му дала да је надјача. 
Борила се да заштити и да мало живота ономе што је 
након суше остало.  

Дуго такве године није било... Кишне капи нису 
дотакле земљу тако дуго да жедна црница није могла 
да дочека то нагло захлађење. Није се могла 
напунити и насладити када се небо просуло над њом. 

Ишчекивање је за њу трајало и трајало, агонија није 
престајала, а она се није ни помакла, јер како би и 
могла? Једино што јој је преостајало је било да 
полако дочека свој крај. 

Ни шумским створовима се топлота није 
допадала. Реке су се смањиле, а језера су пресушила 
и није било животиње којој киша није недостајала. 
Када су сиви и тегет облаци најавили престанак бола 
и патње, живот је поново могао да се осећа у 
ваздуху. Поветарац је богато дувао, а биљке су 
упијале ове слане капи, коначно одахнувши, јер 
њихова је борба завршена. 

Куда год је прошла, она је донела радост и мир са 
собом. А чак и тамо где она није дотакла пупољке и 
лишће, осећала се свежина, као да уопште није 
морала да буде присутна да би била ту. Необјашњив 
осећај , проста хармонија. 

Киша је падала те године. Падала је као никада до 
тад и свако ко је њу видео, осетио, додирнуо може 
вам рећи да је то била посебна киша. Као послата од 
саме природе да скрати муке и донесе нови живот са 
собом, па чак и онај нама невидљиви. 

Друга награда - Дуња Павловић, 
Уметничка школа 

Кишна година 

Свет као да је утонуо, ветар дува, осећа се мирис 
јесени, чак је и онај наш кафић празан, недавно су га 
затворили. Као да је сваки сокак говорио о нама... 

Сећам се оног дана, улице, оног деке који нас је 
сликао крај језера. Још увек чувам те слике у оној 
малој браон кутијици, знаш већ ти. Колико год 
избледеле, сећања ће заувек остати у боји. У њој је и 
онај мали, жути цвет из косе који си ми убрао оног 
дана. Сув је... Али за мене ће увек цветати. 

Памтим нас у почетку, застало време, враћа се 
повремено. Некада као сунце после олује, сетим се 

да је то време завршено и да ново тек долази. Надам 
се да си добро, срећан, испуњен и вољен, на неком 
лепом месту... Ово писмо никада нећеш добити, јер 
не бих волела да било ко сазна за њега. Иако је пет 
ујутру, а идем рано у школу, осећаћу се спокојније 
због њега. Срели смо се у јуну, нећу заборавити... 

Како год се сада осећала, знам да ће све бити 
лепше и боље. Надам се да ће бар неко уместо нас 
оживети та лепа осећања и тренутке. 

Посети некад кућицу на дрвету, знаш... Ону што 
смо данима заједно правили. 

Када дођеш, немој ме тражити. 

Увек ћу бити насмејана, чекаћу да се наши 
погледи поново сретну на перону несуђених. 

Воз пролази... Наш се вагон откачио.  

Трећа награда - Сања Илић , 
Медицинска школа 

Сусрет 

Сања Илић, медицинска школа, 
Оливера Шопаловић, професорка и 

Бранко Николић, професор 

Ива Аћимовић, музичка школа, 
Биљана Аксентијевић. професорка 

и Бранко Николић, професор 

Дуња Павловић, уметничка школа 
и Невена Ћосовић, професорка 
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ВИДИМ РЕЧ И ЧУЈЕМ РЕЧ 

Нина Марковић IVГ1, 
Награда у категорији ученика Техничке школе 

„Радоје Љубичић” 

Сусрет 

Нина Марковић IVГ1, Техничка школа „Радоје 
Љубичић” и Бранко Николић, професор 

Литерарни радови ученика на тему „Сви смо ми заточеници Проклете авлије“ 
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ВИДИМ РЕЧ И ЧУЈЕМ РЕЧ 

I део 

∞∞∞∞∞ 

∞∞∞∞∞ 

∞∞∞∞∞ 

II део 

∞∞∞∞∞ 

∞∞∞∞∞ 

∞∞∞∞∞ 

Прва награда - Невена Крстовић, III5 
Ужичка гимназија 

ПЛОДОВИ 

Литерарни конкурс Кола српских 
сестара поводом Материца 

Пише: Снежана Недељковић, професор 

Резултати литерарног конкурса: 

Похвале: 

Жири: 
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ВИДИМ РЕЧ И ЧУЈЕМ РЕЧ 

III део 

∞∞∞∞∞ 

∞∞∞∞∞ 

IV део 

51. Смотра рецитатора „Песниче народа мог“ 
Пише: Александар Арсић, професор 

Учеснице на Смотри рецитатора Клара 

Ковачевић (IVС1), Јелена Пушица (IVС1), Јелена 

Нинчић (IVС1) и Јања Чоловић (IVС1), са 

одељењским старешином Александром Арсићем 

(слика лево) и професорком Маријом 

Дамљановић Петровић (слика десно) 
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ВИДИМ РЕЧ И ЧУЈЕМ РЕЧ 

ТРИНАЕСТ ЦРНИХ МАЧАКА У ПЕТАК 
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ИСТОРИЈСКЕ СТРАНЕ 

Чланови Историјске секције Техничке школе „Радоје Љубичић” 

учествовали су у обележавању сећања на 1300 каплара 
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ИСТОРИЈСКЕ СТРАНЕ 

Драгинац - камен и грађењу сећања 
Пише: Снежана Недељковић, професор 
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ИСТОРИЈСКЕ СТРАНЕ 
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ИСТОРИЈСКЕ СТРАНЕ 

Август 2023. Драгинац, Друштво историчара 

Ужица 

Сви побијени мештани јадарских села 

затрпани су у заједничке гробнице, које су 

уређене после рата. Њихови посмртни остаци 

пренети су 1961. године у заједничку гробницу 

која је обележена спомеником висине 7 м, 

аутора Остоје Горданића Балканског, који је 

откривен 14. 10. 1963. године 
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ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ

Освануо је 17. октобар. На договореном месту 
окупили су се ђаци и професори. Аутобуси су убрзо 
били пуни и излет је могао да почне. Време је било 
сунчано, топло као створено за обилазак. Циљ излета 
је био обилазак наших познатих манастира. 

Прва дестинација је била манастир Студеница, 
задужбина жупана Стефана Немање, недалеко од 
Краљева. Манастирски комплекс се састоји од 
конака и четири цркве, Богиродичне, цркве светих 
Јоакима и Ане, цркве светог Николе, која је очувана 
само у темељима. У Богородичној цркви се налазе и 
мошти жупана Стефана Немање, Стефана 

Првовенчаног и Ане Немањић. Црква је испуњена 
бројним фрескама, а од 1986. године је под заштитом 
УНЕСК-а. У њој се налази и фреска „Распеће 
Христово“ из 1207. године и то је једно од највећих 
достигнућа уметности средњег века. После неког 
времена дозидана јој је велика припрата на западу. 
Зидана је од блокова белог мермера. На њој је 
помешан византијски и романички стил, а њихова 
мешавана је произвела нови рашки стил. 
Археолошким истраживањима 2012. године 
откривени су остаци још две цркве. Остали смо сви 
под великим утиском од свега што смо видели и од 
предавања које смо чули. 

Затим смо се са пуно узбуђења упутили ка 
манастиру Жичи, задужбини Стефана Првовенчаног. 
Манастир је познат по својој лепоти и тужној 
историји кроз коју се борио. Из Никеје у повратку у 
Србију, Сава је довео са собом сликаре, који су 
отпочели радове на живописању манастирске цркве. 
Крајем 13. века је страдала у пљачкашком налету 

ОБИЛАЗАК МАНАСТИРА  
Пишу: Анђела Стикић, IIIГ1 

Исидора Тешић, IIIГ1 
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ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ

Татара. Обнова манастира је почела у 14. веку, а 
седиште архиепископије је пренето у Пећ. У другој 
половини 15. века манастир опет страда и остаје 
пуст. Све до 17. века манастир није успео да се врати 
на првобитно стање. За време 18. века у њему 
почиње да ради школа, а монашке ћелије су 
подигнуте на четири спрата. У наредном периоду 
манастир је више пута страдао и на крају 20. века 
почињу обнове које трају и дан данас. Почетком 21. 
Века враћен му је изглед који је био аутентичан 
ономе из 13. века. Био је место за крунисање 
краљева, а убрзо и седиште српске архиепископије. 
У њој се крунисало седам краљева из лозе Немањића 
и зато постаје познат као Седмоврата. Ми смо били у 
време његове реконструкције, па га нисмо затекли у 
његовом потпуном сјају. 

Следећи на нашој листи обилазака био је 
манастир Љубостиња, задужбина књегиње Милице. 
То је био први женски манастир у Србији. У њему се 
чувају мошти књегиње Милице и Јефимије. Некада 
су у њему биле и мошти Свете Петке. Изграђен је у 
моравском стилу. Љубостиња је позната по својим 
розетама у облику процветалих љиљана. Био је 
последња задужбина лозе Немањића. Тај манастир 

на нас је оставио највећи утисак. Препун је детаља 
који су нестварни. Спољашњост је остављала без 
даха, али је унутрашњост била веома сиромашна и 
непотпуно очувана. Фреске су избледеле и чекају на 
средства за обнову. 

Наше кратко, али лепо путовање завршили смо 
посетом Лазарици, цркви у Крушевцу чији је 
оснивач кнез Лазар. Припада византијском стилу 
градње, наизменичним ређањем реда жутог тесаника 
и три реда црвене опеке. Спојнице су дебеле и 
избијају из равни зида. Има најбоље розете и камене 
преплете у моравском стилу. Она је сада под 
заштитом Републике Србије, као споменик културе 
изузетног значаја. 

Били смо јако тужни што је дан тако брзо прошао 
и што морамо да кренемо кући. Сигурно ћемо се сви 
радо сећати овог кратког путовања пуног лепих 
ствари које смо научили, а и видели. 
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ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ

Трећа деценија XX века се завршила великом 

економском кризом, тако да су „луде двадесете“ 

грубо прекинуте уласком у много конзервативнији 

период који је, између осталог, обележило и рађање 

фашизма. Уочљиве су знатне промене у линији 

женског костима од 1930. до 1940. године. 

Женски костим 

Сукње се продужавају до половине листова, за 

дан, а до глежњева и пода за вече. Струк се враћа 

на природно место, а женске облине се поново 

враћају у моду. Идеал жене је дуго и витко тело, са 

што дужим ногама, а актуелни узори су холивудске 

звезде попут Марлене Дитрих и Грете Гарбо. 

Дневне сукње и хаљине су једноставног кроја 

којима фалте и цвикле дају лепршавост, чије форме 

прате линију тела. Струк се наглашава обавезним 

ношењем каиша. 

Вечерње хаљине су екстремно дубоких изреза на 

леђима. Често се уз њих носе кратка болера или 

пелерине. 

У слободно време је модерно сунчање и купање, 

а препланулост улази у моду. Купаћи костими 

почињу да личе на данашње. 

Панталоне широких ногавица су општеприхва-

ћене као део женске гардеробе. 

Креатор који најбоље показује дух тог времена је 

Елза Скјапарели чије је стваралаштво између 

авантуре и надреализма. Одликује га неуобичајена и 

смела комбинација боја. 

Мушки костим 

Последице велике депресије се виде и у мушкој 

моди, пре свега у бојама које су тамније и 

пригушеније. 

Сакои имају тзв. „драпирани“ крој, шивени су од 

меких материјала, проширених рамена и наглашеног 

струка. Панталоне су широких ногавица. 

Путовање кроз историју костимa 
Пишe: Жанка Станојевић, професор 

Модни костим од 
1930. до 1940. године 
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ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ

Шешири су обавезан део гардеробе, а 

најпопуларнији је федора шешир. 

Модни костим 1940. године 

Већ се у ваздуху могло наслутити да је на помолу 

нови рат светских размера. Модни дизајнери су 

имали различите покушаје повратка кринолине и 

корсета, али је Други светски рат све изменио. 

Најпре је дошло до затварања великих модних 

кућа због немачке окупације Париза. Шанел је 

затворен годину дана раније, Ворт се сели у 

Енглеску, Скјапарели у Америку. Мање модне куће 

настављају да раде и током рата. Како су главни 

клијенти били окупатори, хаљине су богате 

материјалом, широког доњег дела, са корсетима, 

допуњене богато украшеним шеширима. 

Међутим, ове колекције нису допирале изван 

Француске, већ Британија и Америка почињу да 

развијају сопствени дизајн, у коме се може уочити 

недостатак материјала и његова рационализација. 

Из тог разлога су основа женске одеће костим (сако и 

сукња), сукња и блуза, хаљина. Сукње су кратке, до 

испод колена, рамена костима и блуза су наглашена 

вештачким нараменицама. Строгост у изгледу 

костима, хаљина се директно повезује са ратом. 

Понестаје и материјала за чарапе, па се све више 

носе сокне или цртају шавови на босим ногама. Из 

тог разлога су све популарније панталоне. 

Због скромности линија одеће, користе се ведре 

боје и ситан дезен због бољег искоришћења 

материјала. 

Обућа је често настајала рециклирањем гума и 

дрвета. 

Фризуре су строже, а коса је прикупљена 

увијањем и ролањем. 

Мушка одела устрајавају у својој једноставности, 

са панталонама широких ногавица. Шешири су и 

даље обавезан део гардеробе. 

Сводећи рачуне по избијању рата, светска модна 

сцена је ситнила последње године четврте деценије, 

надајући се да ће кроз коју годину поново бљеснути 

некадашњи гламур. 
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ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ

Радови чланова модне секције 

Костими кроз векове 
Данијела Чубраковић, IIТ1 

Мина Лукић, IIТ1 

Катарина Ерић, IIТ1 

Лена Стојановић, IIТ1 

Сандра Драшкић, IIТ1 
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ЗАНИМЉИВОСТИ

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ БУДУЋНОСТИ 

ИНДУСТРИЈСКА КОНОПЉА 
Пише: Ана Ћировић, професор 

Архитекте за градњу уобичајено користе бетон, челик 
и дрво, тако да тржиште изгледа неосвојиво за било коју 
алтернативу. Ипак, од скора се стидљиво појављује и 
четврта опција, која би могла да замени свеприсутно дрво. 

Због своје чврсти-
не и брзог раста, 
ова непсихоактив-
на врста канабиса 
се већ годинама 
користи за прав-
љење ужади, изо-
лација и биоплас-
тике. 

Конопља поседује 
стабилност, чврс-
тоћу и густину 
храста. У процесу 
прераде биљна 
влакна се излажу 
високој температу-
ри, која их, заједно 

са адхезивним материјалом, компримује у калупе. Тако се 
добијају пресоване даске и блокови, погодни за грађу, 
подове, оквире, намештај... 

Предност конопље у односу на дрво је што дозвољава 
изградњу микрофабрика, распоређених на местима на 
којима се гради већина објеката, чиме се штеди на трош-
ковима транспорта. Такође, оваква производња елимини-
ше потребу за гломазним и тешким пресама на које се 
ослања цела дрвна индустрија. 

За разлику од дрвета, конопља је одржив усев који 
омогућава локализацију пољопривреде и производње. То 
инжењерска дрвна индустрија не може да постигне. Дода-
тна погодност је што се конопља може сушити на истом 

пољу на коме се и бере. Тај процес захтева мањи утрошак 
енергије у односу на индустријско сушење сировог дрве-
та. 

Интензивно се ради на побољшању перформанси гра-
ђевинских елемената од конопље, највише у смислу пре-
вазилажења, за сада ограниченог распона на 1,8 м и 
коришћења искључиво у затвореном простору. 

Конопља се може узгојити за 90 до 120 дана (100 пута 
брже од храста), што је, са еколошке тачке гледишта, чини 
супериорном сировином за „хватање угљеника”. Научно 
је доказано да индустријска конопља апсорбује више CO2 
по хектару од било које шумске или комерцијалне култу-
ре. 

Ако се изгради довољно нових структура од конопље 
уместо од бетона, челика и дрвета, грађевинска индустри-
ја би могла да се помери ка нето нултој емисији угљеника, 
тј. да ухвати угљеника више него што емитује. 

Кућа у Израелу са зидовима од конопље 
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ЗАНИМЉИВОСТИ 

ИСТИНА О ВИНУ 
Пише: Бранко Николић, професор 
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ПЕТЉА ОКО СВЕТА 

ФУДБАЛ У СВЕТУ ЛУКСУЗА 
Пише: Милош Милутиновић, професор 
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ПЕТЉА ОКО СВЕТА 
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ПЕТЉА ОКО СВЕТА 

ЈОШ МАЛО ЗАНИМЉИВОСТИ 
Пише: Бранко Николић, професор 

Занимљиво је да се реч вино, са малим разликама, 
среће у различитим европским језицима. Претпоставља се 
да је реч вино сачекала Словене на овим просторима, 
преко латинског vinus, што је опет, дошло од грчког oinos. 
Сви народи углавном користе израз црвено вино, док је код 
нас то црно. Тек у новије време, под притиском утицаја 
других култура, почиње употреба израза црвено вино. 

Када су наши војници, измучени преласком албанских 
гудура коначно, крајем зиме 1916. стигли на Крф, Грци су 
их дочекали хлебом и вином. Брзо је од крфских вина 
опет прострујала крв њиховим венама. За њих изгладнеле 
и промрзле, био је то прави божански дар, који су 
несебично хвалили својим домаћинима. Убрзо се уз та 
вина распламсава и једна другачија љубав – љубав 
према отаџбини и најмилијима, која је, далеко од 
отаџбине брзо прерасла у носталгију. А из носталгије 
израсла је песма „Тамо далеко“. Као успомену на ту 
њихову захвалност, крфски Грци су запамтили и сачували 
много српских речи, па и данас када оцењују нечије вино, 
желећи да га похвале, кажу на српском: „Црно вино!“ Вршац је у дуго, уз Темишвар, био средиште Срба у 

Банату. О томе сведочи вршачка архитектура из XVIII и 
XIX века. Карактеристичне су Градска кућа, Владичин 
двор, највећа римокатоличка црква у Србији са очуваним 
оргуљама, православна црква из XVIII века која је дуго 
била највећа православна црква, Стара апотека, такође из 
XVIII века… У овом граду рођени су Паја Јовановић, 
сликар реализма, Јован Стерија Поповић, први српски 
комедиограф, Васко Попа, песник са почетака савремене 
српске књижевности, а Стеван Сремац провео неколико 
година, када је настао роман „Поп Ћира и поп Спира“… 
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ПЕТЉА ОКО СВЕТА 

МОЈА ПРИЧА 
Пише: Тања Мастило 

Мој говор на додели позоришних награда 

Reumert  
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ПЕТЉА ОКО СВЕТА 

На отварању позоришног фестивала са 

представом о Тесли 
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ПЕТЉА ОКО СВЕТА 

Канал Nyhavn у центру Копенхагена  

Канал Christianshavn у Копенхагену 

Паркинг за бицикле 
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СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ 

„Петља” у разговору са Дејаном 
Алексићем, аутором романа „Петља” 

Питања приредила: Мина Лукић, IIТ1 

Плажа у Копенхагену 

Графит 
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НА КРАЈУ ОПЕТ СМО НА ПОЧЕТКУ 

У свету постоји једно царство, 

у њему царује другарство... 
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