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РЕЧ ДИРЕКТОРА
Уважени читаоци,
Респектабилан имиџ, по коме се наша школа
препознаје у образовном систему Србије, нешто је на
шта су запослени у овој институцији, и ја на челу са
њима, веома поносни. Сваке школске године радимо
марљиво да оправдамо тај ласкави имиџ цењене и
популарне школе. За нама је традиција дуга осам
деценијa.
Поштујемо прошлост и на њеним темељима
градимо нову модерну школу, инспирисани
будућношћу, спремни за нове, модерне трендове и
изазове у савременом образовању. Наговестићу само
неке планове за следећу, јубиларну школску годину:
увођење електронског дневника, организација
кабинетске наставе, рад на ентеријеру школе, замена
школског намештаја ...
Континуирани рад на усавршавању наставника већ
је уобичајена пракса, која је уродила запаженим
резултатима наших ученика , о којима ћете нешто више
сазнати у овом броју школског листа СТАВ.
Вредни смо, одговорни , волимо свој посао, постижемо добре резултате и увек навијамо
за своје ђаке. Растемо квалитативно. И завршићу како сам и почео, нимало скромно.
Потпуно смо оправдали респектабилни имиџ који имамо. Идемо даље у нове изазове,
расположени за раст и напредак, свесни да школујемо будућност Србије.
Дејан Недић, директор
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ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РАЧУНОВОДСТВА ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ОПЕТ НАЈБОЉИ
На школском такмичењу из рачуноводства за ученике трећег разреда, које је одржано
26.04.2018.године, прво место освојила је ученица Јана Јевтов III/12, предметни наставник
Снежана Лалић , друго место Јелизавета Сарић III/6, предметни наставник Љиљана Зорић и
треће место Михаило Митровић III/3, предметни наставник Јелена Миошић Дугоњић.
Наведени ученици су се на тај начин директно
пласирали на градско такмичење из
рачуноводства за ученике трећег разреда, што
представља највиши ниво ове врсте такмичења.
Градско такмичење одржано је 25.05.2018.
Домаћин такмичења била је наша школа, због
тога што је претходне школске године наша
ученица освојила победу и омогућила да Друга
економска школа ове године дочека госте и
организује такмичење.
У организацији читавог догађаја су
учествовале Снежана Лалић, Јасмина Божић,
Цвета Митровић, Драгица Андрејић, Зорица
Ђукић Вукосављевић, Драгана Бувач, као и
наставнице наших ученика Јелена Миошић
Дугоњић и Љиљана Зорић.
Јана Јевтов и Снежана Лалић,
предметни наставник

На такмичењу је учествовало шест економских школа, односно петнаест ученика са пет
наставника ментора: Прва економска школа, Друга економска школа, ЕШ „Нада Диимић“,
Земун, Економско-трговинска школа из Сопота и Пета економска школа из Раковице.
Наставници општеобразовних предмета Друге економске школе који су дежурали приликом
израде задатака на самом такмичењу, у сали 2 Факултета безбедности били су: Црногорчевић
Јелица, Масло Александра, Јовановић Славица и Рангелов Биљана.
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Јелизавета Сарић и Љиљана Зорић,
предметни наставник

Михаило Митровић и Јелена Миошић
Дугоњић, предметни наставник

Пре него што је такмичење почело, ученцима су се обратили директори школа
пожелевши им срећу и истичући чињеницу да су сви они победници, а резултат овога
такмичења представља само нијансе успешности
Док су ученици радили задатак, за наставнике је организовано предавање на тему
„Креативно рачуноводство“. Предавање је држао професор Марко Милојевић, са
Универзитета Сингидунум.
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ЕКИПНА РАНГ ЛИСТА ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ
РАЧУНОВОДСТВА, 25.05.2018. година
МЕСТО

ШКОЛА

БРОЈ
БОДОВА

1.

Друга економска школа

248,00

2.

Економска школа «Нада Димић», Земун

221,5

3.

Пета економска школа «Раковица»

199,00

4.

Прва економска школа

158,00

5.

Економско-трговинска школа Сопот

125,50

Након одржаног такмичења и ручка, за ученике је организована посета Храму Светог
Саве, од 14:00 до 16:00 часова, у организацији Мијајловић Ђорђа, вероучитеља, а у пратњи
наставника домаћина (Станојевић Јелена, Милекић Александра, Ђукић Вукосављевић
Зорица, Андрејић Драгица и Лалић Снежана) и ученика одељења III/10, III/11и III/12 Друге
економске школе, који су били домаћини ученцима - гостима из других школа (Јоветић
Драшко, Станојевић Душан III/12, Тодоровић Љубица III/12, Грујић Ива III/10, Кнежевић
Ања III/10, Исаиловић Лидија III/10, Димић Марија III/12, Кривокућа Татјана III/12,
Стевановић Лука, Перишић Драгана III/10, Стевановић Вања III/10, Полић Александра
III/10).
За наставнике -менторе из других школа, наставнике који су чланови комисије за
састављање и преглед задатака, као и за директоре тих школа у пратњи наших наставника
(Митровић Цвета, Божић Јасмина, Зорић Љиљана, Миошић-Дугоњић Јелена) и директора
школе Дејана Недића, организован је ручак у ВИП сали ресторана „Јасмин“ на Универзитету
Сингидунум. Осим ручка, Универзитет Сингидунум је, као пријатељ и сарадник наше школе,
обезбедио и превоз наставника аутобусом до свог ресторана, као и пригодне награде и
поклоне за све ученике (такмичаре и домаћине) и за наставнике.
Савез рачуновођа и ревизора Србије обезбедио је новчане награде, и то за освојено прво
место 25.000 динара, за освојено друго место 15.000 динара и за освојено треће место 10.000
динара, затим веома вредне књиге и литературу, као и дипломе. Друга економска школа је
обезбедила књиге и друге пригодне поклоне за све учеснике, као и захвалнице.
Може се закључити да ће наша школа и следеће школске године бити домаћин
такмичења из рачуноводства. Све похвале нашим ученицима и наставницима на завидном
нивоу знања и стручности. Још једном смо показали да су наши ученици и наставници међу
најбољима из предмета рачуноводство.
Јасмина Божић,
наставник економске групе предмета
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ЕКОНОМИЈАДА 2018.
У периоду од 15.03. до 17.03.2018. године,
одрзжно је 10. међународно такмичење из
економске групе предмета, познато под називом
„Економијада 2018. – Квиз паметна економија“.
Такмичење је одржано у главном граду Хрватске,
Загребу.
На овом такмичењу учествовало је једанаест
такмичара из околних земаља. Тимови су
долазили из Србије (Београд и Чачак), Црне Горе
(Подгорица), Хрватске (Загреб, Нови Мароф),
Словеније (Љубљана), Македоније (Струмица),
Босне и Херцеговине (Бања Лука, Сарајево и
Тузла). Циљ
Економијаде јесте повезивање ученика, упознавање
културе државе домаћина, представљање школа и стеченог
знања.
Током овог тродневног догађања сви такмичари су
представили градове и школе из којих долазе, а посећене
су и културно-историјске знаменитости Загреба. Трећег
дана одржано је такмичење „Паметна економија“на којем
су ученице Средње школе Нови Мароф однеле прво место.
Наша школа заузела је треће место.
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Током манифестације одржан је састанак директора и професора на којем су размењена
искуства и примери добре праксе, као и могућности сарадње на ЕУ пројектима.Следећа, 11.
по реду, „Економијада 2019.“ одржаће се у Македонији, а домаћин ће бити Средња школа
„Јане Сандански“ из Струмице.

Теодора Живановић IV-7
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ИНТЕРВЈУ

ЗБУЊЕНА, СРЕЋНА И ПОНОСНА
ЈЕЛИЗАВЕТА САРИЋ ( III-6) ОСВОЈИЛА ПРВО МЕСТО НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ИЗ РАЧУНОВОДСТВА
Како се осећаш поводом свог успеха и да ли си поносна
на себе?
Још увек сам збуњена, још увек не могу да верујем да сам ја
освојила прво место. Сви ми честитају, а ја нисам свесна
постигнутог успеха. Поносна јесам, наравно. У неким
тренуцима ми дође само да скачем пар минута од среће.
Да ли ти је ово прво такмичење или си и раније
учествовала на неком?
То ми је прво такмичење у рачуноводству,а раније сам ишла
на такмичења из математике, али ни на једном нисам
остварила овакав успех.
Да ли си очекивала да ћеш освојити баш прво место?
И јесам и нисам. Када сам завршила задатак, била сам доста
самоуверена. Све сам стигла да урадим и по мојим
проценама ми је све било тачно. Међутим, како се ближило
проглашење победника, све сам више сумњала у победу,
присећала сам се задатка и грешака које сам направила. Пет
минута пре проглашења била сам сигурна да сам све изгрешила и да ћу бити скроз на крају
листе. Али када су прозивали моје име, схватила сам да су све моје сумње биле неоноване и
да се мој труд исплатио.
Да ли си имала трему?
Ја скоро никад немам трему. Увек знам шта сам добро
урадила, а шта нисам. Пре и током рада нисам имала
трему, али после, када сам чекала резултате, трема се
појавила. Јер не постоји особа која чека неке резултате и
проглашење победника, а да нема трему ни мало.
Да ли те је неко усмерио да се определиш за
рачуноводство?
Није. У мојој породици су сви, углавном, завршили
медицину. Једноставно ме је рачуноводство занимало од
првог часа. Никад нисам имала проблема са тим
предметом
Да ли си имала неких проблема током спремања за
такмичење, пад мотивације, самопоуздања,
концентрације?
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Понекад. Али чим осетим да губим самопоуздање,
сама себе смирим, јер ако нешто знам, знаћу и на
такмичењу, кажем себи. Када немам концентрацију
или мотивацију за вежбање и спремање, ја ништа не
радим. Одморим пар дана, па жеља после тога сама
дође.
Имајући у виду да спремање за такмичење није
нимало лако, да ли си имала проблема са
недостатком времена, и да ли си остале предмете
ставила у други план?
Попустила сам мало са учењем осталих предмета, али
неки професори су били толерантни према мени и
нису ме питали, па сам имала више времена за
вежбање.
Да ли ти је неко помагао током припрема или си се
самостално спремала?
Доста ми је помогла моја разредна, Љиљана Зорић.
Пар недеља пре такмичења ми је дала задатке за
вежбање. Звала ме је кад год би се сетила нечег што
би могло да буде на такмичењу. Нервирала се више
него ја. Она је одговорна за постигнути успех, јер да
није било ње, сумњам да би било и првог места.
Да ли ти је било напорно и да ли ћеш и убудуће учествовати на такмичењима?
Иако је много напорно, захтева време, труд и жељу, учествоваћу још на такмичењима јер на
крају, ако си био вредан, тај труд ће се исплатити.

Марија Калинић III-6
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ИНТЕРВЈУ: Александра Полић (III10), прво место на Општинском такмичењу
рецитатора

„ТАКВА САМ КАКВА САМ“
Освојила си прво место на Општинском такмичењу рецитатора. Коју си песму
говорила и како си се осећала док си рецитовала?
Говорила сам песму Жака Превера ТАКВА САМ КАКВА САМ. Како сам завршила
рецитацију, тако сам и заборавила сам осећај. Чак сам се и преиспитивала да ли сам рекла
цео текст и да ли сам негде погрешила, али апсолутно ничега нисам могла да се сетим.
Да ли си имала трему?
Лагала бих кад бих рекла да нисам, али само ону позитивну.
Када се јавио интерес за поезијом?
Не могу да кажем да ми се баш јавио интерес за поезијом, више
је то интерес за глумом. Први пут када сам помислила да бих
желела овим да се бавим је био тренутак када смо спремали
представу у првом разреду основне.
Да ли си очекивала да ћеш освојити ово место?
Нисам баш очекивала прво место, али сам се неком месту
надала.
Каква је била конкуренција?
Свако је био добар на свој начин.
Да ли си имала подршку породице и пријатеља?
Јесам, сви су ме подржавали.
Да ли мислиш да је поезија мало заступљена у нашем времену?
Мислим да данас углавном моји вршњаци нису заинтересовани за поезију, па чак и за читање
књига, али то све зависи од тога у каквом се друштву крећемо.
Шта те је инспирисало да учествујеш у такмичењу и да
ли је неко утицао на тебе?
Пошто се бавим глумом већ 6 година, гледала сам на ово као
на тест. Желела сам да видим колико сам напредовала и
колико вредим.
Чиме желиш да се бавиш у животу?
Привлачи ме глума.
Каква врста поезије највише волиш?
Исти критеријум за поезију имам као и за музику. Слушам
све што ми се свиди, такође и читам све што ми се свиди,
није битно која је врста.
Да ли те је као малу интересовала књижевност?
Па као и свако дете, баш и није толико.
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Шта за тебе представља овај успех?
Као што сам рекла, желела сам себи да докажем колико могу и да ли се мој труд свих ових
година исплати.
Да ли имаш неки узор у поезији и у свету глуме?
Волим да прочитам песму која ми је лепа или интересантна, али не
могу да кажем да имам узоре у поезији. Што се тиче наших глумаца
један од њих је свакако Милош Биковић ,чији ме успех свакодневно
фасцинира, такође глумац са завидном каријером ког обожавам је и
Драган Николић, ту је и Слобода Мићаловић, као и многи други.
Такође један од узора је и мој професор глуме Кокан Младеновић.
Што се тиче страних глумаца то је например Sandra Bullock.
Шта за тебе лично представља поезија и књижевност?
За мене то представља потпуно други свет у којем можемо да
побегнемо од стварности. Свако од нас поезију и књижевност
схвата другачије што је једно од чари књига, и саме поезије. Хтела
бих још само да поменем да ме је за такмичење спремала
професорка Александра Масло, и да без ње и њене подршке
вероватно не бих постигла овакав успех. Захваљујем јој се што је
препознала мој таленат и што је веровала у мене.
Марија Калинић III6
Јелизавета Сарић III6

Таква сам каква сам
Баш таква сам створена.
Kад имам жељу да се смејем,
Смејем се грохотом.
Волим оног ко ме воли.
Па зар сам за то крива?
Што није увек исти онај кога волим.
Таква сам каква сам.
Баш таква сам створена.
Па шта сад хоћете?!
Шта хоћете од мене?!
Створена сам да се допадам
И ту се ништа не може изменити.
Потпетица ми је сувише висока,
Струк ми је сувише витак,
А груди сувише чврсте.
И колути под очима сувише модри.

А онда и затим
Таква сам каква сам!
Допадам се ономе коме се допадам.
И шта се то вас тиче?!
Оно што ми се догодило…
Да, ја сам волела некога.
Некога ко ме је волео.
Kао деца што се међу собом воле
И знају просто да воле,
Да воле, воле, воле…
И зашто ме онда испитивати?!
Ја сам овде само да вам се допадам
И ништа се ту не може изменити!
Жак Превер
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ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА

800 ГОДИНА ОД КРУНИСАЊА СТЕФАНА ПРВОЧЕНЧАНОГ

Изложбу су, 1. децембра 2018. године, поставиле наставнице Биљана Милановски
Рангелов и Марта Вујошевић, заједно са ученицима. Постављању изложбе претходио је
истраживачки рад ученика првог разреда. Били смо подељени у групе и добили задужења,
као и списак литературе о животу и раду Стефана Првовенчаног. Потом смо писали текстове
који се односе на историјске прилике у Србији за време владавине Стефана Првовенчаног,
од предаје власти Стефана Немање у Расу. Изложбом је обухваћен и сукоб са братом
Вуканом и помирење уз Савину помоћ, добијање круне и стицање независности,
замонашење и смрт. Посебан одељак изложбе чине задужбине Првовенчаног краља,
његови бракови и деца.
Осим историјског дела, истраживали смо и књижевни рад
Стефана Првовенчаног: Повељу манастиру Хиландару и Житије
Стефана Немање. Своје текстове изложили смо у холу школе.
Спремајући изложбу, изузетно заинтересовани, проширили смо
своја знања кроз самостални истраживачки рад.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

ЛЕПЕ РЕЧИ НА ДАР

Чланови Стручног већа српског језика и књижевности
наше школе подржали су акцију Друштва школских
библиотекара,,Читај гласно" и спровели низ активности
поводом Дана матерњег језика, 21.фебруара. На првом
часу, у обе смене, прочитано је Завештање Стефана
Немање, аутора М. Медића, а на сваком одмору, преко
разгласа, ученици су читали
текстове о језику и
ћирилици. На ходницима су
делили свитке под слоганом
Лепе речи на дар. Ученици
су читали песме и мисли
знаменитих људи на
часовима, за време одмора
у дворишту, клубу, сали за
физичко, у библиотеци и на
другим местима. Придружили су им се и
професори, као и сви запослени у школи. Циљ је
био да се укаже на значај читања, а на сваком
одмору, преко разгласа, ученици су читали
текстове о језику и ћирилици. На ходницима су
делили свитке под слоганом Лепе речи на дар..
Циљ је био да се укаже на значај читања и
неговања језика и ћириличног писма, које је важан
део националног идентитета.
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Читаоцима нашег часописа поклањамо лепе речи, цитате из Андрићевог
дела „Знакови поред пута“
„Сви људи траже срећу, са мање или више снаге или упорности, а највише изгледа
да је нађу и сачувају имају они који је траже у заједничкој срећи што већег броја
људи са којима их живот везује“
„Кад нећу да видим, нећу ни да гледам“
„Тешко нама кад бисмо једног дана заиста постали они и онакви какви често
замишљамо да смо, или да бисмо могли бити, и какви, благо нама, никад нећемо
успети да будемо“
„ Слобода, пуна слобода, то је сан, сан који понајчешће није суђено да се оствари,
али јадник је сваки онај ко га никад није сањао.“
„Све су Дрине овог света криве, никада се оне неће моћи потпуно исправити, али
ми никад не смемо престати да их исправљамо“
„Отац се жали на сина који је нерадник и неваљао и пошао злим путем, расипа
имање и злоставља остале чланове породице, па и оца самог.
-Камен да сам родио, имао бих на шта сести. Овако, ништа.

Ивона Аникић III
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РАЗГОВОР СА ДРАГИЦОМ АНДРЕЈИЋ, НАШОМ ПРОФЕСОРКОМ
ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
„НАЈЛОШИЈИ ПОСЛОВНИ ПОТЕЗ БИО ЈЕ ОСТВАРЕЊЕ СВИХ
МОЈИХ ЖЕЉА“
Били сте ђак наше школе. Каква су Ваша сећања на то време?
Сећања су предивна.Волели смо да идемо у школу.Заједно смо учили, дружили се,
посећивали позоришта, утакмице, бавили се спортом. Било је времена за све. Носили смо
плаве униформе са белим крагнама и нисмо се оптерећивали материјалним статусом. У
школи су се поштовала правила, почев од степеништа. Једном страном степеништа ишли су
професори, а другом ученици. На часовима смо пажљиво слушали предавања, уредно носили
књиге, свеске, прибор, до последњег дана школовања. Професори су били наши
узори.Милош, Цана, Петар, Амалија, Сека. Имали су велики утицај на образовање моје
генерације.Због тога смо им неизмерно захвални. Када смо се прошле године окупили након
тридесет пет година, сетили смо се дивних професора и безбрижних дана проведених у
Другој економској школи.

Да ли сте, док сте студирали, планирали да радите у школи,с обзиром да сте, као
економиста, имали могућност да се бавите економијом у многим установама или
предузећима?
Још од трећег разреда средње школе моја жеља је била да предајем рачуноводство.
По завршетку факултета није било прилике да се запослим у школи и почела сам да радим у
предузећу. Као економиста са завршеним смером рачуноводства и ревизије врло брзо сам
напредовала у рачуноводственом сектору. Након осам година са позиције руководиоца
прешла сам у школу. Сви су ме осуђивали и сматрали да је то најлошији пословни потез, а за
мене је то било остварење свих мојих снова. Била сам срећна, задовољна и почаствована
звањем наставника у Другој економској школи.
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Сваки дипломирани економиста може да ради у предузећу, али не може свако да се бави
позивом наставника. То сам говорила тада, то и сад говорим.
Можете ли да упоредите однос ученика према школи у време кад сте били ученик, и
сада, када сте професор?
Све је другачије.У комуникацији, на часовима, у просторијама школе и ван ње.
Савремене технологије дају печат новим генерацијама. Нема тог дружења, осећаја
одговорности, заједништва, као у време када сам била ученик школе.

Бивши ученици, а данас професори Друге економске школе

Како доживљавате ваш педагошки рад? Шта за
Вас значи бити добар професор?
Педагошки рад доживљавам као најлепши посао.
Јесте велика одговорност, али и предиван осећај
преносити знање младима. Добар професор је
правичан, спреман да помогне, саслуша. Стручан,
креативан, према ученицима се односи са
поштовањем. Он воли свој посао.Добро познаје
наставни предмет, али мора да се бави педагогијом
и психологијом.
Дугогодишњи сте председник Школског одбора.
Шта за Вас значи тај део вашег рада у школи и који су задаци тог органа управљања?
Велика је част када вам колектив укаже поверење да га представљате у Школском одбору. Са
те позиције посматра се Школа као велики систем. Ученици, родитељи, наставници,
представници локалне самоуправе, сви су ту са задатком што бољег остваривања циљева
образовања и васпитања. Школски одбор обавља послове у складу са законом, доноси
Статут, правила понашања, опште правне акте, програм образовања, финансијски план.
15

Шта Вам у педагошком раду представља највеће задовољство?
Успеси ученика.

Да сте у могућности, шта бисте променили у школи?
Кабинетска настава, климатизован простор,униформе за ученике и наставнике.
Многе економске предмете сте предавали. Који вам је најдражи и зашто? Који предмет
предајете са највише уживања?
Рачуноводство То је предмет који ми је најдражи још од трећег разреда. Разредни Милош
Константиновић знао је да нам на сликовитим примерима објасни тешка и компликована
књижења.Дивили смо се његовим предавањима. Тако сам и ја пожелела да једног дана
предајем ученицима.
Шта бисте поручили нашим ученицима?
Будите упорни у остварењу ваших циљева.

Екскурзија - Крф

Јоветић Драшко III-12
Јевтов Јана III-12
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АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Од ове школске
године именована сам
да будем координатор
Вршњачког тима. По
неком личном искуству са
ученицима, позвала сам
неке од ученика којима
сам предавала да се
придруже новом тиму са
новим координатором.
Многи су се одазвали,
тако да Тим броји двадест
два ученика и ученице из
различитих разреда и
одељења.
Ми се још увек
уходавамо и правимо
организациону и тематску структуру Тима који ће наредне године имати већу видљивост у
школи и значајнији ангажман. Ове школске године састајали смо се једном месечно,
углавном прве среде у месецу, у међусмени. Радили смо теме и радионице које имају везе
са циљем и функцијом Вршњачког тима у школи. Вршњачки тим може бити ангажован у
ситуацијама првог нивоа насиља у својим одељењима, има улогу да врши превенцију
насиља и насилних облика понашања, да едукује вршњаке и шири дух толеранције и дух
заједништва у школи. Из тог разлога важан је карактер и личност ученика који се
добровољно пријави да буде у овом ученичком тиму.

Теме које смо обрађивали су: тимски рад, сарадња, облици насиља првог нивоа,
асертивна права и асертивна комуникација, трговна људима, електронско насиље.
Представница Вршњачког тима, Сара Ђурђевић из III 2, на Ученичком парламенту, на једном
од састанака у првом полугодишту, представила је наш рад, као и циљеве и задатке Тима.
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Представнице невладине организације за борбу против трговине људима АСТРА, били су
нам гости у новембру, када су нам одржали двочасовну радионицу.
За наредну школску годину потрудићемо се да припремимо нове активности Вршњачког
тима.
Јелена Колунџија - координатор Вршњачког тима,
наставник социологије и грађанског васпитања
и педагошки саветник
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ ПРЕДСТАВЉАЊЕМ ПРОЈЕКТА И
ОГЛЕДНИМ ЧАСОМ

„ФАШИЗАМ И АНТИФАШИЗАМ
ОЧУВАЊЕ СЕЋАЊА“
У нашој школи обележен је 9. мај, Дан победе над
фашизмом, огледним часом на наставном предмету
социологија.Час је реализовала наставница
социологије, Јелена Колунџија, са ученицима
одељења III2, и био је последња фаза у истоименом
пројекту, „Фашизам и антифашизам – очување
сећања“, на ком су ученици са наставницом радили
скоро два месеца редовним часовима и на фејсбук
платформи за учење и дељење знања, коју су
заједнички направили.
Пројекат је рађен свакодневно, у периоду од
23.3. до 9.5.2018. година, када је огледним јавним
часом у Свечаној сали школе обележен Дан победе
над фашизмом у Другом светском рату.
Рад на пројекту одвијао се мањим делом на часовима, а већим делом кроз учење путем
истраживачких задатака и питања за размишљање и промишљање на затвореној ученичкој
ФБ групи.. Наставница је свакодневно постављала истраживачке задатке и теме за
размишљање. Ученици су писали своје одговоре, постављали фотографије, учили једни од
других.Учили су и искуственим путем. У току пројекта, сви заједно посетили су Музеј
Бањички логор, где их је кустос Музеја спровео кроз изложбену поставку. Ученици су имали
прилике да виде аутентични изглед једне од двадест две логорашке собе, документа и
фотографије, као и оригиналне ручне радове које су логораши направили. Нарочито су се
задржавали испред меморијалне плоче са именима страдалих логораша, где су
фотографисали имена својих презимењака са циљем да то покажу родитељима. После
повратка из Музеја, ученици су писали извештаје о томе шта су научили и како су доживели
суочавање са местом масовног страдања.
Коришћена је следећа литература за час и
пројекат:
Уџбеник - Историја за осми разред, Свеске о настанку
и последицама фашизма историчара Милована
Писарија, књиге „ Хитлер –лудачке идеје,болести и
перверзије“ лекара Антона Нојмајера, „Дневник Ане
Франк“, приповетка „Богиње“, Драгослава
Михаиловића, као и разни материјали са интернета.
Ученици су одгледали следеће игране филмове :
„Ужичка република“, „Софија Шол – последњи дани“,
„Шиндлерова листа“ , „Шаулов син“, документарне
филмове : „Жене у нацизму „ и „Како је Хитлер
увећао своју моћ“,
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УЧЕНИЧКИ ПРОДУКТИ НАСТАЛИ ТОКОМ ПРОЈЕКТА :
Пано - Логор Јасеновац, Пано - Музеј Бањички логор, Карта Европе са радним и
концентрационим логорима, Пано –Антифашистички борци, Флајер –антифашизам,
ученички извештаји о посети Музеју Бањички логор.

На крају пројекта и часа ученици су урадили евалуацију ефеката и исхода рада као и
самоевалуацију, односно процену личног анагажовања и учења током пројекта, као и на
самом огледном часу. На основу изнетих ученичких тврдњи, закључујем да су задовољни
темом и мојим вођењем пројектног учења, да су осредње задовољни својим учешћем, јер
сматрају да су могли учествовати више и са квалитетнијим радом.Задовољни су нивоом
наученог градива као и својим одговорима на питања за размишљање. Доста су научили
једни од других,а поједини ученици сматрају да је овакав вид учења најефикаснији и
најзанимљивији који су икада имали током школовања.
Моје задовољство је такође велико, вишемесечни рад и труд испунио је све задате
циљеве и исходе. Рад се може документовати различитим мерљивим постигнућима и
ученичким продуктима. Годинама реализујем пројектно учење и наставу и ово је још један
показатељ да пројектна настава има највеће осигурање знања од свих облика наставе и
учења.
Огледни час наставница Јелена Колунџија организовала je на нивоу средњих школа
Школске управе Београд, тако да су часу присуствовале колеге из Друге економске школе,
али и десет наставника социологије из београдских гимназија и средњих стручних школа.
Циљ доласка заинтересованих наставника је хоризонтално учење и повезивање наставника
заједничког предмета ради презентовања примера добре праксе.
Након огледног часа,одржана је анализа часа и пројекта, као и дискусија.
Јелена Колунџијa
наставник социологије,
педагошки саветник
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КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

„ПИСАЊЕ – СУИЦИД ИЗ НЕХАТА“
Никола Јовановић, бивши ученик наше школе, представио своју другу збирку
поезије Последњи урлик вукова
Наш млади писац рођен је, како он каже, давне 1995. у
Београду. Студент је четврте године новинарства на Факултету
за културу и медије. Писањем се бави скоро деценију, а у свет
писаца и песника ушао је 2015. године, објавивши своју прву
збирку ДИЛЕМЕ, која исте године бива награђена као најбоља
збирка поезије у едицији ,,Пегаз“ коју додељује Књижевна
омладина Србије.
Своју другу збирку ,,Последњи урлик вукова“ ,Никола нам
је представио као симбиозу кратких прича и песама којима
жели да нам помогне да, како он каже, ,,спознамо суштину
бивствовања и скинемо стеге малигног шунда свакодневнице.“
Овом збирком охрабрује нас да ,,са животом укрстимо
рукавице и подаримо му борбу од које се неће опоравити.“
Међу мноштвом рецензија наших књижевника и новинара,
Вања Булић, у својој рецензији каже:“ ПОСЛЕДЊИ УРЛИК
ВУКОВА је гласан и јасан урлик једног младог вука коме ова
књига, сигуран сам, неће бити последњи литерарни урлик“,
истичући да ће Никола бити примећен и од критике и од
читалачке публике, јер поседује врхунски дар да читаоца увуче
у свој литерарни свет.
21

Дружење са аутором књиге, у нашој
школи, протекло је у пријатној атмосфери
испуњеној позитивним расположењем свих
присутних, на шта је утицала Николина
интерпретација песме БАКА, која представља
доказ да Николна поезија није увек црна и
мрачна. Поред Николе, фантастичној
атмосфери допринело је и Урошево, Лунино
и Андријанино изражајно читање прозних
текстова и песама, као и Алекса, који је
показао своје умеће на гитари, и Нина и
Милица, које су водиле програм.

Гости су, на крају овог окупљања, имали посебну прилику да купе Николине обе збирке, са
посветом.

Читаоцима нашег часописа поклањамо једну Николину песму

Милица Брашњовић II-9
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ДАНАС НЕЋУ ПИСАТИ
Данас нећу писати
Уморан сам од узалудних плима инспирацији
Слободно цензуру на гроб ми пљуните
Нећу, јер смо јалови ко нација,
Нећу, јер сваким се мојим стихом буните
Данас нећу писати
Јер ми је већ поприлично мука,
Од пелина који ми у душу сипате,
Кад проберем сав чемер по рукама,
Остане смрад од онога што сричете
Нећу ни данас ништа написати
Нећу печат безличне улизице,
Да молим вас да шансу ми пружите,
Оно што стихом кроз душу носим,
Умреће с првим дахом улице
Немам ја њушку да из руку вам пијем
Ко псето слепо да шеним за милост,
Јер драже ми је уклето мрети,
Него нечастиво љубити живот
Сребрни прапорци на чизама оних,
Што плагијатом мирно ноћима снивају
Ја никад нећу и не могу бити
Дубљи од оних што муљем пливају
Оријенти јуности вечношћу скројени,
Од ваших уста у жуто бојени,
Ко млечни полен у глувој молитви,
Пузе јер ваши их убише фронтови
Не, ја нећу ништа написати
Јер с ордењем сјајним у младој години,
Међ свима вама трунем у гомили,
Међ вама што убици метак сте продали,
Међ вама што чедоморствујете вековној родиљи
Вама владарима утаје надахнућа,
Ниједну строфу нећу поклонити,
А ви тај јерес у огњу спалите,
Јер ћу се читањем поново родити
Не, нећу ништа више написати
Аветима што рукама из гробова циљају,
Курвама што бедрима салву придају,
Седим главама што славу вијају
Свим перима тинте што маске имају
23

ПРИКАЗ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ

СВЕВРЕМЕНА „ГОСПОЂА МИНИСТАРКА“

Признајем да у oсновној школи нисмо често ишли у позориште. Сећам се да смо до
четвртог разреда понекад ишли на дечије представе, после четвртог нисмо. Ваљда нас и ово
ново, модерно доба учи да све имамо на интернету, инстаграму, фејсбуку.
За упознавање неког новог света главни „кривац“ је наша професорка српског језика и
књижевности Јелица Црногорчевић. У почетку смо „превртали“ очима при самом помену
речи позориште. Међутим, заволели смо театар и почели да уживамо у представама. Од
почетка школске године гледали смо много представа: Три класе и госпођа Нушић, Елинг,
Трансилванија, Оскар и мама Роз, Анђели чувари,Плес са боговима...
Најјачи утисак на нас оставила је „Госпођа министарка“, коју смо гледали 12. фебруара у
Установи културе Вук Караџић, представа у режији Татјане Мандић Ригонат, у којој играју
Горан Јевтић, Властимир Велисављевић, Михаило Тодоровић, Виктор Савић, Ненад
Ненадовић... Знали смо да је Бранислав Нушић био српски књижевник, комедиограф, писац
романа, драма, прича. Најзначајније његово стваралаштво биле су комедије од којих је
најпознатија „Госпођа министарка“.
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Прво нас је привукао простор,
сценографија, а затим и костими који су налик
онима из тридесетих година прошлог века.
Сцена је била украшена везеним ћилимима на
којима стоји слика са венчања Живке и Симе.
Једино што је улогу Живке играо мушкарац,
глумац Горан Јевтић, па нам је то било
прилично смешно. На почетку Живка Поповић
није никаква госпођа, она је скоро служавака
своје служавке. Стално упоређује себе са
онима које хоће да стигне. Ми би то у
данашње време рекли „copu - paste“.
Онда једног дана Живка постаје госпођа
Живка Поповић, велика госпођа министарка.
Највећа жеља јој је да госпа Дару „свуче са
државног фијакера“ и да се сама провоза. Сви смо се смејали када је рекла да хоће три пута
да се провоза од Калемегдана до Славије. Није било довољно само једном, мора читав свет
то да види. Госпођа министарка ће,на место потпуног здравог зуба, ставити златан, јер то
имају госпа Драга, госпа Ната и госпа Рокса. Данас би вероватно ставила имплант и
направила нове беле зубе. Она заправо жуди да изађе из анономности и постане позната.
Данас неки људи имају исти циљ као тада, само су начини мало другачији, јер су
прилагођени времену. Госпођа министарка тако не жели да своју ћерку Дару уда за Чеду,
већ за Ристу Тодоровића, почасног конзула „Никарагуе“. Имам утисак да је данас, у том
погледу, ипак мало другачије. Ваљда.
Највећу корист од Живке очекује њена
фамилија. Сви они желе да је уграбе за себе и
искористе. Али она је одскочила високо
изнад њих, па се тако и понаша. На крају,
госпођа Живка губи „функцију министарке“. У
својој немоћи она каже: „Ко зна, данас, сутра
могу ја опет бити министарка. Само док се не
заборави ово нешто мало бруке, ево мене
опет...
Верујемо, на крају ипак има правде. И
остаде питање у ваздуху: „Колико су опасни
моћни када постану беспомоћни.“ Мислим
да многе догађаје, сцене и поступке ликова
можемо препознати и у данашњем времену.
Зато Нушић и јесте, валики, свевремени
драмски писац.
Признајем, било нам је предивно на
представи. Смејали смо се, глумци су били
одлични, сцена и костими такође.
Професорка, хвала Вам на избору. Идемо
опет ускоро, а до матуре, посетићемо сва
позоришта у нашем граду.
Наталија Вукотић I-9
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У ПОСЕТИ ОМЛАДИНСКОМ ПОЗОРИШТУ ДАДОВ

ТАЛАС
Некaдa су људи бaрем једном седмично одлaзили у позориште. Дa ли су млади дaнaс
зaборaвили на овај вид забаве и културе? Предстaве носе поруке, нaводе нaс нa
рaзмишљaње о свету који нaс окружује.
Мислите ли дa није могуће успостaвити диктaтуру? Грешите. Убеђени смо дa се
нећемо тaко лaко повиновaти тaквом уређењу, aли предстaвa „Тaлaс“ оповргaвa тaкaв
зaкључaк.
Немоћaн дa
ученицимa дочaрa рaзлоге
зa прихвaтaње
нaцизмa, професор
Поповић одлучује дa
покрене експеримент, нa
чaсовимa грaђaнског
вaспитaњa. Ученици чине
групу ТАЛАС, којa
поседује зaстaву, логотип,
поздрaв… Нaјјaче је
трaгично уверење ученикa
дa је то нaјзнaчaјнијa
припaдност у њиховим
животимa . Понети
емоцијaмa, ученици
пројекaт проширују и
извaн чaсовa. Групa
потпуно рaзличитих
људи почиње дa
рaзмишљa кaо једно,
теже кa оствaрењу истог
циљa, опстaнку
групaције „Тaлaс“.
Сви смо
рaзличитих рaзмисљaњa,
стaвовa, принципa,
сви смо ми индивидуе. Кaо
члaнови неке групе,
тј. зaједнице, у овом
случaју, губи се
упрaво тa индивидуaлност
којa је, нa крaју
крaјевa, позитивнa
кaрaктеристикa.
Потребaн је сaмо
појединaц који ће
покренути мaсу. Увек
постоје и особе које
се противе укaлупљивaњу,
кaо и оне које су
неутрaлне, aли постоје и
оне оне које тaкву
припaдност схвaтaју
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превише лично. У свaком покрету постоје огрaничењa, јер се сa свaком припaдношћу губи
слободa.
Млaде глумaчке нaде успеле су дa нaм пренесу јaсну поруку. Предстaвa ТАЛАС
едукaтивног је кaрaктерa, говори о вaжним појaвaмa у свим друштвимa и свaком времену и
инспирише нaс дa се поново врaтимо у позориште.

Елена Јоксовић III-12
27

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

ПРЕДСТАВА И ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ИЗ ЗВЕЧАНСКЕ

У Основној школи Карађорђе, 15.05. 2018. године, одржана је представа за децу из
Звечанске и из Дома Моша Пијаде. Сценарио за представу писале су ученице одељења IV-5,
Марија Антић, Светлана Ђурић, и Анђела Искреновић. Оне су, после представе, у име Друге
економске школе, предале пакете у којима су била неопходна средства за личну хигијену,
коју су скупили ученици и наставници наше школе.

Представници Дома за незбринуту децу су се свима захвалили, а сарадња са њима биће
настављена. Организатор хуманитарне акције била је професорка Ђина Костић, која је са
члановима Већа за српски језик и књижевност реализовала ову акцију.
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БРОЈНИ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОБЕЛЕЖЕН ДАН ШКОЛЕ

РЕВИЈА ТАЛЕНАТА, ОГЛЕДНИ ЧАС , ИЗЛОЖБЕ

Наша школа је и овог 25. маја обележила свој дан и прославила 79 година рада и
постојања. Поводом те свечаности први пут је одржана Ревија талената, у којој су
учествовали сви заинтересовани ученици наше школе од првог до четвртог разреда: Бишевац
Јелена IV-9, Огњен Новчић II-8, Полић Александра III-10, Лацман Дејана IV-10, Маторкић
Сара II-2, Обрадовић Тијана II-2, Симић Никола III-8, Михаиловић Невена I-4, Станић Јелена
IV-10, Неранџић аница IV-5, Никић Кристина II-4, Љимани Мирјета I-6, Гавриловић Урош I7, Ђорђевић Лазар I-7, Кујунџић Ксенија II-3, Крстић Јована II-5, Рајић Валентина II-5.
Изненађена сам колико је пажње међу ученицима и професорима изазвала ревија
талената и колико учеика заправо поседује неке посебне
таленте које до сада нисмо имали прилике да видимо.
Приредба је прошла по плану и програму све захваљујући
нашим дивним ученицима који су много вежбали да би у
што бољем светлу представили себе и свој таленат . У
публици је било ученика, професора, родитеља и сви су се
лепо провели, судећи по њиховим осмесима и изразима
лица.
Сви учесници су награђени, али жири је морао да одлучи
ко ће освојити прва три места. Награђени су:
1. Група ,,ДЕШ“ која је делила прво место са Николом
који је свирао хармонику
2. Урош и Лазар који су свирали саксофон и гитару
3. Аница и Александра које су рецитовале и поделиле
треће место.
Организатори овог догађаја су Симијоновић
Радмила и Костић Ђина, а професорка физичког
васпитања Недељковић Марија одрадила је одличан
посао и успешно је припремила све плесне тачке.
Чланови жирија били су педагог Ђекић Вишња,
професор физичког васпитања Стошић Милан,
професорка српског језика Костић Ђина и ученици
Николић Ема IV-6, Младеновић Теа IV-5, Ћурдић
Никола I-3.
У оквиру Ревије талената направљена је
изложба цртежа ученице Петровић Анђеле из III-1
и изложба фотографија ученице Вуксановић Ане.
Слике нашепрофесорке, Мијатовић Тање такође су
изложене у просторијама школе.
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Награђени учесници

Теа Младеновић IV-5
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ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА И ФОТОГРАФИЈА

Анђела

Ана

Младеновић Теа IV-5
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ОГЛЕДНИ ЧАС: МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА

И ПОЗОРИШТЕ И ШКОЛСКИ ЧАС

У оквиру обележавања Дана школе одржана је представа под називом ,, Да ли су
антибиотици универзални лекови?''. Уз помоћ пофесора из различитих области ученици су
успели да на занимљив начин прикажу штетности и недостатке самоиницијативног узимања
антибиотика .Kоришћена су знања из области хемије, екологије, историје, социологије,
српског језика и књижевности и комерцијалног познавања робе, и на тај начин остварена
међупредметна сарадња и компетенција. Циљ представе био је да се антибиотици
представе кроз различите наставне јединице и да публика на интересантан начин сазна
корисне податке о овим лековима. Гледаоци су са пуно пажње и интересовања пратили
представу, која је указала на многе занимљиве чињенице. Приказан је покушај младог
спортисте да се излечи, јер је имао финале у фудбалу. Испраћен је његов одлазак у апотеку,
саветовање и критика породице и на крају посета лекару. У целој представи провлачи се
порука да антибиотици нису универзални и да их не треба користити на своју руку. Ученици
су се веома потрудили да“ уђу“ у своје улоге и да буду уверљиви, у чему су и успели.
Предложено је да се представа прикаже и другим одељењима, јер је постигла очекивани
циљ.
Професори који су
учествовали у
реализацији представе
су: Ђина Костић
(српски језик и
књижевност), Јасмина
Тодоровић
(комерцијално
познавање робе),
Јелена Димитријевић
(хемија), Јелена
Kолунџија
(социологија), Сања
Јосимов (екологија),
Биљана Милановска
Рангелов (историја),
Милан Стошић
(физичко васпитање),
Биљана Мирић
(статистика).
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Улоге су тумачили ученици прве и друге године у следећем саставу: Опачић Нина II-7,
Адамовић Милица II-1, Стевановић Александра II-5, Ђери Марко II-2,Тодоровић Исидора I-7,
Слијепчевић Теодора I-3, Kиразиев Настасија I-3,Ћурдић Никола I-3, Лазаревић Петар I-10 и
Богосављевић Теодора I-5. За презентацију била је задужена Ивана Тодоровић II-8, а за
снимање целе представе Радоњић Kсенија II-7.Текст представе писала је Сања Радић
ученица III-4. Публику су чинили многобројни професори, родитељи и ученици одељења II1,II-2, II-6 ,који су громогласним аплаузом подржали овај пројекат. Предложено је да се
представа прикаже и другим одељењима, јер је постигла очекивани циљ.

Милица Адамовић II-1
Носовић Дуња II-2
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ЕКСКУРЗИЈА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

БЕЧ, БУДИМПЕШТА, БРАТИСЛАВА....

Екскурзију трећег разреда, која је одржана од 1. до 5. октобра, провели смо незаборавно,
а са чим смо се сусретали у Бечу, Братислави, Будимпешти и Сент Андреји, погледајте у
даљем тексту.
Први дан, 1. oктобар
Паркинг испред пливалишта на Бањици у 7:30 врвео је од ученика. Док су једни били
узбуђени због поласка на ново путовање, други су били поспани и сањиви. Након што смо се
сви сместили у аутобус, пошли смо ка првом одредишту – Братислави.
Уз краће паузе, углавном на бензинским станицама, и без гужве на границама, после десет
сати пута пута стигли смо у хотел „Баронка“ . После укусне вечере, изврсних словачких
специјалитета, од одељењских старешина добили смо упутства за следећи дан. Сутрадан,
кренули смо пут Беча…
Други дан, 2. oктобар
После доручка, спремили смо се и ушли у аутобус, а затим смо пошли у један од
најлепших градова Европе, град на Дунаву, у Беч. Чим смо стигли у главни град и једну од
савезних држава Аустрије, придружио нам се водич који нам је причама овај силни град
приближио још више. Разгледавши панорамски Беч из аутобуса, видели смо зграду
аустријског Парламента, која се налази у самом центру Беча, а која изгледом подсећа на
зграду Парламента у Грчкој, што је оправдано, јер је Теофил Хансен архитекта који је нацртао
обе грађевине.
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Такође, видели смо Хофбург палату, дворац који је
био престоница Хабзбуршке монархије све до краја
Првог светског рата. Хофбург обухвата део Музеја
историје уметности, Природњачког музеја, Музеј
Албертина, Музеј Папируса, Музеј Глобуса, Шпанску
школу јахања.
Видели смо Пратер, магични центар забаве.
Најпознатијом бечком улицом Рингштрасе дошли смо
до величанствене Катедрале Светог Стефана која
краси Беч још од XII века. У овој катедрали одржана је
свадбена церемонија, као и сахрана Волфганга Амадеуса Моцарта. Катедралу краси друго
најтеже висеће звоно на свету, звоно „Пумерин“ које је изливено од 200 османлијских
топова који су остављени после турске опсаде Беча.

Затим смо опет прошли кроз
Рингштрасе коју красе многобројни
споменици и дошли до Трга Марије
Терезије на ком се налазе
Природњачки и Историјско-уметнички
музеј.
Тренутак који смо сви једва чекали
било је слободно време. Закорачили
смо у улицу Марије Хилфе, место где
смо сви потрошили већину свог
џепарца. Више од три сата провели
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смо трчећи из једне у другу продавницу, али нисмо пропуштали ни чувене кобасице, ни
одмор у „Старбаксу“, као и прилику да купимо легендарне Моцарт кугле. Увече, уморни, али
пуни утисака вратили смо се у Братиславу, где смо вечерали, спаковали кофере и сутрадан
кренули у обилазак Братиславе и на пут за Будимпешту.
Трећи дан, 3. oктобар
Ујутру, после доручка, сели смо у аутобус и кренули у
обилазак Братиславе. Кишовит и хладан дан није нас
омео у разгледању још једног града на обали Дунава.
Братислава је јединствен град због свог географског
положаја, једини главни град који се налази на самој
граници земље, на југозападу Словачке. Стигли смо до
Братиславског дворца, „наопачке окренутог стола“ како
га многи називају због карактеристичног облика кула на
угловима замка, који се налази на 100 метара од
Дунава. Са тврђаве види се Нови Мост који је дугачак
око 400 метара и тежак више од 7 тона, а где се налази
ресторан „Уфо“ који лежи на потпори високој око 80
метара. Након панорамског обиласка града, уследило је
слободно време, а затим пут у Будимпешту.
На путу за Будимпешту, док су једни певали и смејали се, други су спавали успавани
кишом која је напољу падала. Аутобус нам се покварио.

Стали смо на пумпи „Мол“ и чекали да се квар отклони. Иако су професори били нервозни,
ученици су се шалили и играли карте, Квар је убрзо био одстрањен. Увече смо стигли у
Будимпешту, у хотел „Атлас“. После вечере, спремили смо се и кренули у дискотеку која је
од хотела била удаљена мало више, па смо ишли аутобусом. Слушајући различиту музику, од
стране до домаће, скакали смо, играли и певали. Вратили смо се у хотел весели и спремни за
обилазак још једног дивног града.
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Четврти дан, 4. oктобар
После доручка, већ мало уморни од претходних дана, кренули смо у разгледање
Будимпеште. За тај дан предвиђен је обилазак Будимпеште, Сент Андреје, крстарење
Дунавом.
Први на реду био је Трг Хероја.
Дошавши на трг, гледали смо у статуе вођа
седам племена који су основали
Мађарску и других значајних личности за
мађарску историју. Други крај трга
Наставља се у Андрашев булевар чији
почетак означавају две грађевине које
затварају трг – једна стамбена зграда и
српска амбасада.
Прилаз градском тргу формирају Музеј
лепих уметности и Палата уметности

Други крај трга наставља се у Андрашев булевар чији почетак означавају две грађевине које
затварају трг – једна стамбена зграда и српска амбасада.

Уследио је одлазак на Будимску тврђаву, која се
назива и Стари град Будима, током историје, ово
утврђење искусило је 30 опсада. На тврђави се налази
Матијина црква и Будимски краљевски дворац, као
и Рибарске куле са којих се пружа диван поглед.
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Цитадела. На највишој тачки Будимпеште, изграђена је 1854. године као знак претње
бунтовним Мађарима од стране Хабзбурга, после револуције 1849. године.
Цитадела се налази на брду Гелерт, које је име добило по Бишопу Гелерту, кога су Мађари
анархисти убили 1046. године, чија статуа је подигнута 1904. године и гледа на Елизабетин
мост. На врху брда налази се Статуа слободе која се види из свих делова града, а која је
подигнута после Другог светског рата, као знак сећања на ослобађање од немачке окупације.
Након што смо завршили туру по Будимпешти, кренули
смо у мали градић у Мађарској, који је веома значајан за
Србе – Сент Андреју. Сент Андреја је једно од највећих
српских насеља на северу Европе. Срби су се у овај град
населили за време краља Жигмунда, повлачећи се пред
Турцима. Под вођством Арсенија Чарнојевића у овај град се
доселило 8.000 Срба 1690. године.
За неколико сати,
колико смо провели у Сент
Андреји, обишли смо Трг
Вука Караџића, кућу Јакова
Игњатовића, центар места
који се зове Фотер - главни
градски трг на ком се
налази Српски Еснафски
крст, подигнут 1763.год. након велике епидемије куге, од
стране српског привилегованог Сентандрејског трговачког
друштва, које је основано још 1698.год. Крст је направљен
од црвеног мермера са украсима од кованог гвожђа, богат
резбаријама у рококо стилу. У
Сентандреји, налази се 7
цркава са дивним звоницима
од којих су четири српске
цркве, то су: Пожаревацка
црква, Преображењска,
Благовештенска у рококо
стилу и Београдска црква
која је једина у функцији.
Београдска црква је једина активна српска црква у овом граду.
Улаз је за Србе бесплатан, док странцима није. Краси је богат
иконостас са иконама чији рамови су позлаћени.
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Тог дана први пут смо
се сусрели са
мађарском валутом –
форинтама. Журећи до
тад, нисмо имали
прилике да евре
заменимо за форинте.
А онда… Онда смо
окупирали једну
мењачницу у градићу и
одатле излазили
збуњени бројећи новац
и рачунајући курс.
После обиласка Сентандреје укрцали смо се на
брод и кренули на крстарење Дунавом. Имали смо
прилику да слушамо занимљивости о Цитадели, о
мађарском парламенту, о мостовима Будимпеште и
да видимо град из другог угла.
Посебно је занимљива прича о парламенту и
момцима који су хтели да избегну служење војске.
Наиме, момци који нису хтели у војску имали су
прилику да је избегну уз испуњење једног услова, а
то је да отворе, а затим и затворе све прозоре на
згради (има око 700 прозора). У историји није
познато да је и један младић успео.
Будимпешту краси и девет мостова. Ержебет,
Мост слободе, Маргаритин мост, који дотиче
истоимено острво на реци, неки од њих. Ланчани
мост многи сматрају најлепшим. Постоји легенда
која каже да се приликом његовог отварања 1849.
догодила немила сцена. На церемонији је испред
две гигантске статуе лавова један шегрт узвикнуо:
„Али ови лавови немају језик!“, и градитељ ове
амбициозне грађевине Адам Кларк извршио је
самоубиство скочивши у Дунав.
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После напорног дана стигли смо у хотел на вечеру, а затим је уследила дискотека. Сви
дотерани и срећни што ћемо се коначно опустити од обилажења и још једног напорног, али
узбудљивог дана. Клуб се налазио мало даље од нашег хотела па смо ишли аутобусом, али
нам то нимало није пореметило расположење. У клубу су се пуштале песме различитих
извођача, од стране до наше музике. Сви смо ђускали и уживали у још једној незаборавној
вечери.
Пети дан, 5. oктобар
Дан краја једне авантуре, али… Пре повратка за Београд упутили смо се у тржни центар
„Кампона“. После поновљене муке са форинтама, потрошили смо сав џепарац. После три
сата кренули смо пут Београда. Уз краће стајање на бензинским станицама и уз мало дуже
чекање на граници, после неколико сати стигли смо на паркиралиште на Бањици где су нас
чекали родитељи. Причајући о свему што смо прошли за пет дана и пуни утисака разишли
смо се кућама. Многи од нас чврсто су решили да ће се у будућности сигурно вратити у неке
од градова и да ћемо оживети успомене које смо доживели на овој екскурзији.
Јована Дивнић III5
Исидора Величковић III5
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МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА

БУДИМПЕШТА – ПРАГ - КАРЛОВЕ ВАРИ – ДРЕЗДЕН – СЕНТАНДРЕЈА

24.09.2017.
Ученици четврте године наше школе
кренули су на матурску екскурзију у
трајању од 7 дана. Прва дестинација била
је Будимпешта. Главни град наше суседне
државе, који плени својом лепотом и
добрим домаћинима. Долазак у хотел у
поподневним часовима, обилазак града
(Трг хероја, Базилика Св. Стјепана, Црква
Св. Матије Корвина, Синагога...)
Вечера и ноћење у хотелу, индивидуално
време за слободне активности.
25.09.2017.

Полазак из Будимпеште у раним јутарњим
часовима. Упутили смо се ка следећој
дестинацији и једном од најлепших градова
Европе. Праг. Без оклевања, најбољи део
екскурзије био је баш у овом граду, који има
прелепу панораму, љубазне људе и најбољи
ноћни провод. Дошли смо у хотел „ОЛИМПИК“
у вечерњим часовима. Забава у собама је
трајала до раних јутарњих сати, јер се баш
током ове екскурзије славио велики број 18.
рођендана.
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26.09.2017.
У раним јутарњим часовима кренули смо у панорамско разгледање града. Прашки дворац,
Катедрала Св. Вида, Карлов мост, Споменик Карлу IV, синагоге, само су неке од многих
знаменитости Прага које смо обишли. Слободно време провели смо обилазећи тржне
центре, продавнице, сувенирнице и ресторане. Праг је познат по одличним кобасицама и
пиву, ни ми им нисмо одолели. У поподневним часовима вратили смо се у хотел, имали смо
време да се дружимо, размењујемо утиске и дивимо се свему што смо тог дана видели.
Увече, са професорима и нашим драгим директором, упутили смо се пут ноћног клуба у
Прагу.

27.09.2017.
Дан је био резервисан за обилазак Карлових Вари,
једног од најпознатијих бањских центара Европе и
Јиндриховица, спомен костурнице у којој се чувају
кости око 7100 српских логораша из Првог светског
рата. Бању Карлове Вари су некада давно посећивали
најмоћнији људи попут Франца Листа и Гетеа.
Обишли смо Минску колонаду, Велики гејзир, Цркву
свете Магдалене, кућу Петра Великог, Гетеов хотел.
Вече смо поново провели у дискотеци и било је лудо
и незаборавно.
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28.09.2017.
Цела генерација је чекала дан када би
требало да посетимо Немачку. Напустили
смо хотел и кренули пут Дрездена. Пут је
био дуг, али смо се супер провели у
аутобусу, предивна атмосфера,
зближавање, како са друговима из школе,
тако и са професорима. У Дрездену смо
имали слободно време, само наше време
за шопинг. Не постоји особа која се из
Дрездена није вратила са кесом из
продавнице „ПРИМАРК“ и сви смо се томе
смејали. Све у свему, тај дан је био
невероватан.
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29.09.2017.
Опраштање од најдивнијег града, Прага и
враћање у још дивнији град, Будимпешту.
Већи део дана провели смо у аутобусу, уз
музику, дружење, шале и разне друштвене
игре. У вечерњим сатима дошли смо у
Будимпешту, која је ноћу још лепша него
дању.
Најбољи део екскурзије је сигурно ноћно
крстарење Дунавом. Са великог брода
посматрали смо све знаменитости
Будимпеште које многе посматраче остављају
без даха. Вратили смо се у хотел, спаковали
све ствари и са тугом у гласу освртали се на
претходне дане које смо заједно провели.

Поглед са брода на Парламент у Будимпешти
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30.09.2017.
Последњи дан дивне пустоловине. Време је брзо
пролетело, јер је било невероватно. Нико од нас
није желео да се врати кући и са сузама у очима
опраштали смо се од Будимпеште и кренули у
Сентaндреју. Сентандреја се налази на 20 км од
Будимпеште, на десној обали једног од рукаваца
Дунава. Град је познат по музејима, галеријама и
ууметницима.
Град красе српске православне цркве, Музеј
марципана и прелепо шеталиште, тик уз Дунав. У
аутобусу, на повратку до куће сумирали смо све
утиске, жалили за последњим месецима у средњој
школи и причали о будућности. У вечерњим сатима
смо дошли у Београд и поново осетили чари које
он има. Знате како кажу „СВУДА ПОЂИ, АЛИ КУЋИ
ДОЂИ“, без обзира на то што смо се дивно
провели, најлепше је у Београду.
Ово је крај нашег дивног дружења и верујем да
ћемо га сви заувек памтити, јер је матурска
екскурзија нешто што не може бити избрисано из
сећања.

Милица Вујанић IV -7
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ЗА СТАВ ГОВОРИ АЛЕКСАНДАР КУКОЉ, БИВШИ ЂАК НАШЕ ШКОЛЕ

СЛУЧАЈНОСТ КОЈА ЈЕ ПРОМЕНИЛА СВЕ
Европским златом учинио нацију поносном, освојио преко 200 медаља,
првопласирани на светској ранг листи, учесник Олимпијских игара, магистар
економских наука и још по нешто....
Био си ђак генерације у нашој школи, као и у основној. И тада си био успешан спортиста.
Каква су твоја сећања на средњу школу и како си успевао да и поред спортских обавеза
постигнеш тако изванредан успех?
Ја сам много пута већ говорио да ми је средња школа била најлепши период живота. Сад
кад видим да ученици славе последњи дан средње школе, буде ми некако симпатично и
тужно. И ја сам славио, али сад, да се врати време, вероватно бих плакао . Увек сам се
трудио кад је школа била у питању и лепо ми је то ишло. Мотиви су се разликовали у
зависности од узраста, у почетку је то било да родитеље начиним срећним, после јер сам
ударао контру на модерно бежње са часова и лоше оцене, и на крају сам и разумео да је то
све за моје добро и да ће ми једног дана требати. Није лако објаснити детету на почетку
основне школе да учи јер ће му то једног даана, за двадесет година, значити. Имао сам
велику срећу да кроз цело школовање имам дивне професоре, пуне разумевања за моје
амбиције на више фронтова. У средњој школи ми је разредни био професор физичког,
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директор фудбалски судија, а ја сјајне оцене и добар спортиста...верујем да вам је јасно
какав сам третман имао и зашто бих се без размишљања вратио у средњу школу.
Наравно, наставио си школовање?
Да. После средње школе морао сам дефинитивно да преломим на коју страну ћу кренути сто
посто, а да на другој гурам колико год могу. У жељи да будем на две столице, плашио сам се
да не останем „кратак“ на обе, просечан. Кренуо сам за спортом, а уписао сам приватни
економски факултет на ком сам прошле године магистрирао. И, ако ми верујете, још једна
велика срећа. У периоду мојих основних студија на факултету задесила се тако добра екипа
професора, да сада знање стечено ту не бих мењао ни за једну дипломи са државног
факултета. На жалост, већина професора које изузетно ценим нису више тамо...дуга
прича...али ето, и са факултета имам сјајне успомене и вредно знање.
Када си почео да тренираш џудо и зашто те је баш
тај спорт привукао?
Почетак мог тренирања џудоа није нека занимљива
прича. Имао сам 7-8 година, био сам енергично, да
не кажем немирно дете, па су родитељи само хтели
да ме дају на неки спорт. Моји родитељи са спортом
нису никад имали везе, па им није било битно шта ћу
тренирати. Тада ми се у улици, 50 метара од куће,
отворио џудо клуб и ето...таква случајност
променила је све.
После бројних успеха и медаља , квалификаовао си се за Олимпијске игре 2016. године у
Рио де Жанеиру и био део националног Олимпијског тима. Какв је осећај учествовати на
Олимпијади?
Осећај је сјајан, наравно. Нажалост, нисам освојио
медаљу због које сам ишао,
па осећај није био потпун.
Али представљати земљу на
највећим светским
позорницама је велика ствар.
Замислите тек када се химна
ваше земље пушта хиљадама
километара далеко, због вас.
Никад се поносније нисам
осећао него у тим
ситуацијама.
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Знаш ли колико си медаља освојио и које су најзначајније, оне које су те довеле на прво
место светске ранг листе у џудоу?
Укупан број медаља не знам, мислим да их је ту негде, можда мало преко двеста. А
најзначајније су свакако европске медаље које сам освојио, затим грен слем и гран при
медаље. Од пет грен слемова годишње, колико имамо у џудоу, ја сам освјио 3, у Русији,
Јапану и Абу Дабију, у Азербејџану сам био други, а у Паризу дуго нисам наступао. Доста је
већ освојено, али има ту још свашта нешто што ми је интересантно.

Како изгледа припрема за неко велико такмичење? Опиши нам један свој дан.
Како су резултати били све бољи, некако је на махове расло интересовање за мене и мој
рад. Све је интересантније људима и организацијама да се појављујем на различитим
скуповима, пријемима, интервјуима и слично, што је једноставно почело да ми односи све
више и више енергије. Зато сада, када се спремам за такмичење, највећи део времена
тренирам у иностранству, јер се ту могу у потпуноси фокусирати на циљ. Један дан, рецимо,
на планини Белмекен у Бугарској, где обично увек почињем припреме за свако велико
такмичење, изгледа отприлике овако: буђење и доручак, око 9:30 почиње први тренинг и
траје до 1, истезање до 2, ручак, масажа и одмор до 5:30, тренинг до 8, сауна, лед и базен до
9, вечера, масажа, нека књига или серија, 11 сати спавање. Признајем, не звучи превише
занимљиво , како кажу, нема ништа лепо у напорном раду осим резултата
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Да ли припрема за врхунске резултате подразумева и посебан режим исхране? Дешава ли
се да ти је забрањена нека омиљена врста хране?
Наравно да
подразумева. Када
купите нови ауто,
да ли бисте сипали
гориво на пумпи
коју бије глас да јој
гориво није
чисто? Не бих ни ја.
Како онда да не
водите рачуна шта
уносите у себе? О
томе би сви требало
да водимо
рачуна, а спортисти,
наравно, мало
више него други.
Срећом, нисам
имао тако строге
рестрикције, па
да баш никако не
смем нешто што
ми је омиљено.
Међутим, оно
што је за борце
специфично јесте
та вага. Мерење које
је углавном један дан пред борбе и да бисмо се уклопили у одређену категорију ,често
коригујемо килажу у кратком временском периоду. Тако ја, рецимо, нормално имам 95-96
килограма, а борим се до 90, што значи да у два- три дана пре ваге морам да изгубим 5-6
килограма. Е, то уме да буде тешко и напорно, настављате да тренирате, а све мањи је унос
хране и пића. Али то нам је део посла, већ смо навикли.
Да ли си се уморио? Да ли је мотивација да останеш најбољи на свету иста као она коју си
имао на почетку твоје блиставе спортскег каријере?
Па и јесам и нисам. То је некако постало део мене, па и не размишљам о томе на тај начин.
Наиђе период засићења, али то је нормално. Оно што је битно то је да ми тренинг већ после
два-три дана паузе недостаје, а у неком периоду, кад наиђе затишје са такмичењима к`о да
хоћу из коже да искочим. Ваљда се човек и навикне на одређену дозу адреналина и некако
мислим да ће ми баш то недостајати једног дана кад дође време да кажем „доста је било“.
Мотивације не недостаје, шта ћу, не волим да изгубим, па то ти је. Ствари које ме мотивишу
су се промениле мало у односу на почетке, али је мотивација иста. Притисак је већи, изазови
су нови и другачији.
Да ли си задовољан положајем врхунских спортиста у Србији?
Мислим да има неких нелогичности, али у суштини мислим да су ствари коректно
постављене. Ја нисам незадовољан. Има земаља од којих сам чак имао и понуде и од којих
бих добијао много више, али нисам сигуран да би ме одлазак учинио срећнијим. Зато никад
нисам ни отишао.
Размишљаш ли о томе чиме ћеш се бавити кад завршиш спортску каријеру? Спорт или
економија?
Размишљам, чак сам узбуђен кад мислим о томе. Имам ја још доста посла да обавим као
такмичар, али се том послетакмичарском периоду стварно радујем. Много ствари сам и у
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животу и у каријери морао да урадим сам,
често много одговорније ствари у односу
на моје године. Није увек било лако, али
све те потешкоће које сам пролазио успут
сада сматрам огромном инвестицијом у
будућност. Ствари се могу мењати, али оно
што ми је тренутна визија је да направим
једну добру синергију спорта и економије.
Тако ће ствари и сазнања до којих сам ја
долазио годинама, до неких и много
касније него што је морало, бити
примењене на време, а грешке које сам
некада ја скупо плаћао неко неће правити.
Верујем да ћу тако мојим такмичарима
умети да обезбедим и добре тренере за
оно за шта ја нисам најстручнији, и добру здравствену негу, медијску пажњу, интересовање
спонзора, школовање, средства за припреме и такмичења, добре контакте и тако даље. На
њима да буде само да буду добра деца и да добро тренирају. Мислим да из такве
атмосфере мора произаћи првенствено много добрих људи, али и много великих шампиона.
Као један од најбољих српских спортиста привукао си велику
медијску пажњу. Био си на модним пистама, насловним странама,
снимао спотове и рекламе, добијао си ласкава признања најзгоднијег,
али и највећег интелектуалца међу спортистима. У једном интервјуу
си рекао:“Желим да сам у граду господин, на струњачи немилосрдан,
на факултету паметан и на сликању леп.“ Биографија савршеног
човека. Да ли се тако осећаш и да ли ти прија толика пажња јавности?
Наравно да ми прија и то је једна од лепих страна спорта. Нисам од оних
који би волели да све и по сваку
цену гурну у медије, има ствари које волим да задржим
приватним, колико је то могуће, али свакако да пажња
медија прија. И то је неко мерило успеха. Ја сам се
борио и са отежавајућом околношћу да ми спорт сам по
себи у Србији није био популаран, па тако и резултат
није био никаква гаранција да ће се ишта догодити по
питању моје популарности. Међутим, када су кренули
резултати кренуо је и контакт са медијима, а још ми се
није десило да неко ко је радио са мном није желео да
наставимо да радимо и на то сам нарочито поносан.
Кажу да има ту доста више од само резултата, па су онда
тако кренуле и приче о изгледу, образовању, породичној
причи и тако даље. Ето, веровао сам да могу и желео
сам да променим то обележје непопуларног спорта, и
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због мене и због џудоа. Па да се види да и џудиста може и на насловну страну и у рекламу и
у спот...али и у школу и у град... Позитивни помаци што се тиче популарности се догађају, али
верујте да ни ту нисам завршио. Причаћемо опет за коју годину па да видимо је ли било
нових помака.Савршенству свакако тежим, али никад не бих дозволио себи да помислим да
сам близу тога. Знате како кажу, кад вам је досадно и не знате шта да радите, радите на
себи, ту увек има посла.

Која су твоја интересовања ван спортских активности? Како се опушташ? У чему уживаш?
Волим да играм пејнтбол, мали фудбал, волим да одгледам добру серију, да одем на
базен...али мени је конкретно битније са ким нешто радим него шта радим, па тако неке
најједноставније и наизгед досадне ствари мени буду супер ако ми је екипа добра.
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Морамо да те питамо. Омиљена књига и омиљени филм?
За књигу бих рекао Чизмаши, а што се филмова тиче имам више фаворита...нешто можда
што није толико познато Focus, Eagle Eye, Saw, Cell 211... Иначе сам већи љубитељ серија него
филмова.
Недавно си постао отац. Како се сналазиш у тој улози? На који начин ти је тај,
најодговорнији животни задатак, променио живот?
То је можда питање за неког другог из мог окружења, јер ћу ја вероватно бити субјективан .
Али и баш ме брига и ако јесам, мислим да се сналазим супер  Шалу на страну, трудим се
да се сналазим, а Тадија ми се баш обрадује сваки пут кад се са тренинга вратим кући, па
некако контам да идем у добром правцу.  А како ми се живот променио, то не вреди
причати, јер причали су и мени, мислио сам да сам разумео, али нисам. Док се не осети не
може се разумети. Само ето, неке ствари за које сам се плашио да можда нећу имати
времена кад постанем отац, сад тек схватам колика су глупост и губљење времена биле. Све
што сам мислио да је извор моје среће и задовољства сада је пало у други план, јер се ништа
не може поредити са осмехом детета.
И на крају, наши ученици сигурно желе да знају шта би им поручио. Некима од њих си
сигурно узор. Шта би требало да пише на њиховим “знаковима поред пута“. Можда неки
животни мото који је тебе водио до звезда?
У средњој школи су то већ прилично формирани дечаци и девојчице, требало би да већ знају
шта желе. Кад одлучите шта желите и закључите да је то вредно вашег труда ништа, али
ништа вас не може до циља довести осим посвећености. Посветите своје време и енергију
томе, и сигурно ћете пре или касније успети. Све је могуће.

-
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ПРВИ ПУТ У ДРУГОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ НАГРАДА ЗА СПОРТИСТУ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ДОДЕЉЕНА ЈЕ БЛИЗАНЦИМА МАРКУ И СТЕФАНУ ИЛИЋУ

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ШКОЛОВАЊА

Како се осећате поводом тога што вам је указана таква част?
Пре свега, почаствовани смо што смо обојица спортисти генерације. Велика је част и
привилегија бити део тима Друге економске школе.

Поред тога што сте одлични спортисти, такође сте и одлични ученици. Како сте успели да
ускладите тренинге и обавезе у школи?
Добра организација је кључ сваког успеха. Воља и хтење су такође пресудни у овим
успесима. Велику заслугу за успех у школи имају сви професори који су имали разумевања за
наше обавезе везане за фудбал.
Учествовали сте у неколико школских секција. Које сте успехе остварили?
Има их много. Што се тиче фубала, прваци града смо четири године заредом, што ниједној
школи није пошло за руком.Такође, представљали смо земљу на Светском школском
првенсту у Прагу. А што се тиче атлетике, освајали смо индивидуалне награде на 100м и
400м као и колективне на штафети 4x100м.
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Поред многобројних награда које сте освојили
са школом, освојили сте и многе друге.Која вам
је најдража и због чега?
Најдражи успех нам је сигурно последња
медаља у фудбалу. То је такође четврта
узастопна златна медаља којом смо
комплетирали све четири године нашег
школовања.На крају крајева, то је и био наш циљ
ове године. Такође, не бисмо могли а да не
издвојимо и Светско првенство у фудбалу, које
се одржало у Прагу прошле године.

Верујемо да поред школских успеха имате
доста и приватних успеха. Реците нам нешто о
њима.
Имали смо доста фудбалских успеха, а
издвојићемо учествовање на Европском
првенсту до 17 година и учествовање у Лиги
шампиона за младе до 19 година.
Ова такмичења су нам пре свега донела много
искуства.
Како бисте описали ваше четворогодишње
школовање у овој школи?
Пре свега бисмо хтели да се захвалимо
професору физичког Марку Поповићу, који
нам је помагао све четири године. У овој
школи смо стекли доста пријатеља и
искуства. Најрадије ћемо се сећати
дружења у кабинету физичког. Такође
бисмо се захвалили свим професорима,
поготово нашој разредној Јасмини
Живковић. која нас је трпела све четири
године.
Шта бисте препоручили младим
спортистима и да ли можете да им
откријете како да постану успешни као и
ви?
Будите упорни и следите своје снове.
Никада немојте одустати од онога што
желите.
Марко и Стефан на Матурској вечери са професорима
Биљаном Мирић и Марком Поповић

Теа Младеновић IV-5
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СПОРТСКИ РЕЗУЛТАТИ 2017/ 2018
РУКОМЕТ - ДЕВОЈКЕ

Вукотић Наталија 1-9, Маринковић Јелена 2-7, Шуберић Теодора 2-7, Балтић Ања 2-1
Мусић Лејла 2-7, Кунчер Лара 3-5, Пекић Сања 3-3, Ђорђевић Јована 3-7,
Ољачић Јелена 3-8, Грујић Ива 3-1, Мирчета Милица 3-10, Ристић Милена 3-10,
Ристић Тијана 4-3, Митрић Марија 4-5
Општинско такмичење - 1. место
Градско такмичење - 2. место
Међуокружно такмичење - 1. место
Републичко такмичење у Лесковцу - 5. место
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МАЛИ ФУДБАЛ- ДЕВОЈКЕ

Трифуновић Анастасија 3-7, Грујић Ива 3-10, Мусић Лејла 2-7, Миленковић Тијана 4-9,
Марковић Андреа 1-5,Дељанин Сандра 2-1, Јокић Анђела 4-9, Богдановић Бојана 2-7
Бјелић Теодора 4-3, Мирчета Милица 3-10, Стефановић Милица 1-10

Општинско такмичење -1. место
Градско такмичење - 3. место
Међународна ревија спорта – Сарајево - 1. место
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МАЛИ ФУДБАЛ - ДЕЧАЦИ

Марко Илић 4-5, Стефан Илић 4-5, Вељко Тасић 3-5,Марко Радман 4-12,
Милош Николић 4-6, Милош Карајица 3-10, Немања Чанић 3-4, Илија Дејановић 4-4
Лука Стевановић 3-12,Марко Јанковић 3-5, Василије Мијаиловић 2-10

Општинско такмичење - 1.место
Градско такмичење - 1.место
Међуокружно такмичење - 3.место
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КОШАРКА - ДЕВОЈКЕ

Ђорђевић Анђела 2-9, Праштало Кристина 1-8, Марковић Миња 1-6, Ристић Марија 3-10
Гардић Тамара 3-10, Деурић Николина 2-5, Петровић Сандра 2-9, Тодорчевић Ивана 2-8
Николић Марина 2-8, Пекић Сања 3-3, Балтић Ања 2-1, Богдановић Бојана 2-7
Шошић Андреа 2-7, Пушоња Леонора 4-9

Општинско такмичење -1.место
Градско такмичење -3.место
Међународна ревија спорта – Сарајево 3.место
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ЏУДО

Павловић Ивана 4-4
1. место на Градском такмичењу

Ратковић Иван 4-12

1. место на Градском такмичењу

Лукић Михаило 2-10

3. место на Градском такмичењу
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ПЛЕС
Савез за школски спорт Србије „Твој лајк за наш плес“

У категорији најпопуларније плесне тачке -1.место (6138 лајкова)

Бишевац Јелена 4-9
Неранџић Аница 4-5
Станић Јелена 4-10
Познановић Лидија 2-4
Никић Кристина 2-4
Кујунџић Ксенија 2-3

61

Плесна група ДЕШ

ОДБОЈКА

Девојке - Општинско такмичење - 5. место
Дечаци - Општинско такмичење - 3.место

РУКОМЕТ
Дечаци – Општинско такмичење -3. место
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АНКЕТА
КО СУ УЗОРИ МЛАДИМА?

Узори су важни за развој личности, изабрати неку особу за узор значи усвојити
вредности за које се залаже. Одувек су млади имали узоре. Али данас је то мало другачије.
Шта се променило у ери друштвених мрежа? Развој друштвених мрежа олакшао је праћење
особа којима се тинејџери диве, јер познате личности свакодневно обавештавају о својим
активностима. Појам узора је генерално широка тема и свако има право на свој избор и ми
то не треба да осуђујемо. Ми смо испитали два одељења трећег разреда наше
школе.Резултати испитаних ученика су следећи:

Oдељење Мама
III/5
III/6
Ukupno

7
8
15

Тата

Спортисти Брат/Сестра
4
2
6

8
5
13

1
3
4

Бака

Остало
2
1
3

4
6
10

Без
узора
9
2
11

Луна,Тара, Предраг, Никола, Аријана, Миа и Наталија само су неки од ученика који су за
свог узора навели маму, а најчешћа објашњења су била да желе да постигну њихов успех и
зато што они тако желе да васпитају своју децу. Док је тата узор Александру, Лари, Соњи,
Николи, јер је стуб породице. Ученици који се баве спортом су наводили као узоре
спортисте из спорта којим се они баве, јер желе да постигну најмање успех који су и ти
спотристи, ако не и више. Као остали примери испитаних ученика били су разни певачи,
политичари, па чак професори из школе и другарица из клупе.
За изградњу личности није само довољно да нам људи говоре какви смо или да ми то
сами закључујемо. Потребно је да се поистоветимо са узором. То је основа дечије склоности
да опонашају једни друге, а то почиње још од малих ногу, када деца размишљају шта ће
бити кад одрасту и посматрају људе око себе тражећи у њима узоре.
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III/5

Мама

20%

26%

Тата
Спортисти
Брат/Сестра

11%

Бака

11%
6%

Остало

23%

Без узора

3%

III/6
Мама

7%

Тата

30%

22%

Спортисти
Брат/Сестра

4%
11%

Бака

7%

Остало

19%

Без узора

Ивона Аникић III -5
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КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Комуникација путем интернета и СМС-а заслужна је за настајање
специфичног облика неформалне писане комуникације, који нам је свима већ добро познат.
СМС или поруку на интернету је битно пренети брзо, језгровито и са што мањим бројем
знакова. Осим текста, у ову комуникацију убацујемо слике, симболе, бројеве, па можемо
рећи да комуникација путем СМС-а и интернета представља праве шифриране поруке. Какве
последице оваква, неправилна употрба језика, може оставити на ниво писмености младих
људи? Да ли је могуће не прихватити овај вид комуникације,уобичјен у друштвеној групи
којој припадате?
Скраћенице у дописивању:
 хвл.- хвала
 ај.- хајде
 бр.-број
 ннч.- нема на чему
 нзм.- не знам
 нмг.- не могу
 мсм.- мислим
 бзвз.- без везе
 нпр.- на пример
 о5- опет
 врв.- вероватно
 нбт- небитно
 озб.- озбиљно
 одг.- одговор
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апп.- ако прође, прође
тј.- то јест
итд.- и тако даље
и сл.- и слично
днс.- данас
вчрс.- вечерас
лн.- лаку ноћ
Бг.- Београд
брт.- брат
вт.- волим те
шк.- школа
тв.- телевизор

Значење смајлија:
 осмех :-)
 намигује ;-)
 тужан :-(
 кул 8-)
 плажење :-P
 широк осмех :-D
 шок :-O
 пољубац :-*
 збуњен :-/
 плакање :'-(

Пример данашње неправилне комуникације
- свакодневно коришћење жаргона
- неправилна употреба великог слова и
скраћеница
- некоришћење знакова интерпункције
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- данас је много лакше послати налепницу значења „волим те'', него написати те речи
- скраћенице су постале стандард млађих генерација у електронској комуникацији

Употреба страних речи се јесте одомаћила, али се не користи правилно, као на пример:







Sorry-Sori
Thanks-Tenks
Hate-Hejtujem
Please-Pliz
Okay-Okej
Ofcourse-Ofc
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МАТУРСКА ЖУРКА

МАТУРАНТИ ПРОСЛАВИЛИ КРАЈ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОПРОСТИЛИ СЕ ОД
ШКОЛЕ УЗ МУЗИКУ, РАДОСТ, СРЕЋУ, АЛИ И СУЗЕ
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И ОВА ГЕНЕРАЦИЈА ОДЛАЗИ…
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