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Реч уредника

Као и сваке године, обраћање уредника школских новина  је обичај од кога не оду-
стајемо. Ученичка реч најбоље може да опише школску годину зато што смо учес-
ници и извештачи дешавања у школи. Уз помоћ других ученика  и педагошко.пси-
холошке службе, новинарска секција се потрудила  да сви догађаји буду 
забележени и пренети управо за вас, наше читаоце.  
 
Ова школска година почела је мирно. Матуранти се спремају да одлазе, нове гене-
рације долазе, разна такмичења, путовања и дешавања обележила су школску го-
дину до фебруара. Све је изгледало као и свака друга година, нико није  слутио шта 
нам се спрема.  
 
И онда... цео свет је стао. Места која су некад кључала од живота, постала су 
градови духова са строгим забранама  - од блокада градова, преко затварања 
школа и вртића до забрана масовних окупљања. Све то због једног малог, невид-
љивог али и те како опасног вируса Ковид-19. И наша школа је остала без оних 
којима је намењена. Ђаци су остали код куће, а школска хала је претворена у бол-
ницу.  
 
Због такве ситуације, ученици су се први пут сусрели са учењем на даљину. Ве-
рујем да им није било лако, али мислим да су се јако потрудили да олакшају рад, 
како својим професорима тако и себи. Чак и они који се нису јављали, верујем да 
су имали оправдани разлог. 
 
Ову годину завршавамо ван школе, без професора, без разредних старешина, без 
ученика, без другара али здрави и спремни да се вратимо истим навикама. Ову го-
дину завршавамо и без неких свечаности на које смо навикли, без коначних резул-
тата са такмичења за која смо се спремали и без комплетних школских новина. 
Нек живот само настави да тече. 
 
Желим вам да се одморите од свега и да научите да цените слободу и време које 
вам је било одузето ових неколико месеци. 
 

Валентина Игњатовић, 4/6
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Миленца Срећковић, директорка и сув-
ласница СЕТ-а, једне од најуспеш-
нијих грађевинских фирми на нашим 

просторима, заслужна је што су радови на ре-
конструкцији нашег школског дворишта за-
почели  и на томе смо јој искрено захвални.  

Миленца Срећковић је рођена у Љубљани 15. 
јула 1959. године, у радничкој породици, од мајке 
Словенке и оца Славонца. Основну школу за-
вршила је у месту Воћин, а гимназију у Подравс-
кој Слатини. После гимназије завршила је хидро 
смер на Грађевинском факултету у Београду. 
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СА ПОВОДОМ

Први посао је добила у Водоводу Шабац. После 
Водовода и рада у приватној фирми Тина 2000, 
Миленцин супруг Живко у 2003. године оснива 
приватну фирму, са којом су њих двоје са кре-
нули у пословне изазове који трају већ 17 година. 
Иза себе имају велики број изграђених објекта, 

како у области високоградње, тако и у области 
индустријских и комуналних објеката. Удата је, 
мајка је двоје одрасле деце и бака троје унучића. 
За сва своја залагања Миленца Срећковић је до-
била бројне награде и признања, аједно од 
најмилијих јој је ЖЕНА ЗМАЈ, које је добила од 
Удружења пословних жена. 
 
Њена животна прича младом човеку може да 
буде занимљива због свог бунтовничког, смелог 
става према животним изборима и одлукама, 
свести о томе да су образовање и предузимљи-
вост најбитније карике за пословни успех. У од-
раслом човеку буди поштовање због племенитог 
деловања према људима из окружења и накло-
ност због одговорности према околини, простору 
који настањују њене грађевине 
 
Миленца је поседовала интуитивну потребу за 
образовањем у окружењу које га није подразу-
мевало за женску децу.  
 
Ја сам увек била самостална, па сам тако и упи-
сала гимназију. Тек када су прошла два месеца 
од уписа, ја сам рекла да идем у гимназију и да 
нећу да се удам, што је био план мог оца и обичај 
у средини у којој смо живели. Пратећи свој сан о 
потреби да се школујем, била сам спремна и да 
се супротставим окружењу, раскрстим са увре-
женим схватањима и потпуно сама кренем у 
нови живот. То је у једном тренутку подразу-
мевало и одлазак из породице и престанак под-
ршке оца. 
 
Када је требало да упише факултет, двоумила 
се између грађевинског факултета у Београду и 
Загребу. 
 
Никада нећу заборавити да сам то вече седела 
у Загребу, а сутра ујутро је био пријемни у Бео-
граду. Испит је трајао два дана - један дан се 
полагала математика, а други физика. Седим 

ДУХ СТАНЕ МИЛАНОВИЋ 
ЈЕ МЕЂУ НАМА
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на колодвору у Загребу и размишљам да ли да 
идем у Београд, или да седнем на аутобус и вра-
тим се у Слатину и заборавим бабине речи. Ипак 
одлучим да кренем за Београд. Стигнем возом 
рано ујутро први пут у Београд и успем да про-
нађем факултет у Булевару револуције. Нас 450 
је конкурисало за 150 места, а Грађевински фа-
култет је у то време примао 300 студената, од 
тога 150 вуковаца, за које сам први пут у животу 
чула, јер тога није било у Хрватској. Ноћ између 
два дела пријемног испита сам провела на Же-
лезничкој станици у Београду,јер нисам имала 
новца за хотел, а никог нисам познавала. Сут-
радан сам полагала физику, а затим сам села на 
воз и вратила секући. После десетак дана су ме 
обавестили да сам положила пријемни испит и 
да сам 101. на листи. Покупила сам документе 
из Загреба и тако сам 1978. године дошла у Бео-
град и Србију. Прве две године довијала сам се, 
становала приватно, а у трећој години студија 
сам „упала” у студентски дом и добила стипен-
дију Енергопројекта. Билсам међу првих 5-6 
најбољих студената у генерацији и све сам го-
дине редовно уписивала.  

Међу многим реализованим пројектима Ми-
ленца са поносом издваја фабрику Јазаки, зато 
што је то објекат који се састоји од 30.000 м2 ин-
дустријског дела са управном зградом од 6.000 
м2 и то је урађено кроз системски инжењеринг, 
у рекордном року.. 
  
Ми смо веома посвећени послу који радимо, во-
димо рачуна о свим фазама које су потребне,јер 
је суштина у координацији, у томе да се мора 

обезбедити кооперантима и подизвођачима и 
мора се водити рачуна о капацитетима коопе-
раната. Треба градити поверење и са сарадни-
цима, и са партнерима, кооперантима и 
крајњим корисницима.у чему посебно место за-
узима брига о запошљавању људи у малим сре-
динама...Ми хоћемо да, на основу свог искуства, 
проширимо делатност на екологију, заштиту 
управљања отпадом и делатност производње 
енергије.  
  
Иако је њена професионалан биографија импре-
сивна, за Миленце се везују одлике визионарства 
и историјског сећања. Оно што је издваја из про-
стог збира успешних људи су социјалноетичке 
идеје о даљем развоју друштвене средине. Њена 
фирма је позната по томе што пружа шансу мла-
дим и образованим људима којима стварају по-
вољне услове за рад и живот и што у средини по-
креће иницијативе које чувају успомену на 
племените акције појединаца из прошлости. 
  
Стекли смо утисак да у Миленци пребива онај 
дух који је кроз историју покретао људе да нешто 
учине за средину у којој живе и раде, оплемењују 
је, улепшавају, пружају помоћ и тако се укључују 
у најдушевнији друштвени активизам. Ово је ли-
нија на којој се за будућност уписују личности 
Миленце Срећковић и Стане Милановић. 
  
Да не бисмо остали само на личнима асо-
цијацијама, које би могле да се доведу у везу са 
тренутним школским интересима везаним за 
двориште, подсећамо да је јесенас на Сетовој 
згради у непосредној близини наше школе, у 
склопу Улице Стане Милановић, насликан лепи 
мурал којим ће Станин лик бити свакодневно 
присутан међу грађанством. Постоји нека тајна 
веза између ове две личности. Њу чине: борба 
за спровођење своје женске воље, став према об-
разовању и побољшање услова за живот младих. 
Чини се да ће   их време потврђивати пре него 
оповргнути и ми ћемо им још сведочити. 
 
(За осврт су коришћени биографски подаци и 
изјаве из књиге Људи за сва времена, ауторке)
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СА ПОВОДОМ

БУДУЋИ ИЗГЛЕД  
ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА
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Љубазношћу нашег бившег ученика Бранка Жи-
вановића, професора на Београдској банкарској 
академији,  саветниака у области пословно-бан-
карске праксеи бивше руководиоцаг, економског 
аналитичара и радохолика, дошли смо  у посед 
његовог мишљења о стању српске привреде на-
кон пандемије, улози банака и мерама државе у 

новонасталој ситуацији.  Текст је наставак про-
гноза које је професор дао за Глас Подриња не-
давно, надовезују се на његово размишљање о 
три могућа сценарија којим ће кренути српска 
привреда након Ковида-19. Објашњења сцена-
рија из  Гласа  смо објавили на нашој школској 
фејсбук страници.            

ДР БРАНКО ЖИВАНОВИЋ:  

ГДЕ СМО НАКОН 
КОВИДА-19
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СА ПОВОДОМ

Како вам се сада чини, који се од сценарија 
које сте предвидели остварује? 
 
Сада се налазимо у позицији која је и била оче-
кивана - привредна активност имала је нагла-
шен и оштар пад, који је био у обрнутој сраз-
мери с кривом експлозивног успона пандемије. 
Епидемиолошка ситуација се изгледа стаби-
лизује и, управо сада, очекујемо да се трендови 
"преломе" и да привреда почне опоравак. 
 
С обзиром на то да су мере  донете пре два ме-
сеца, колико вам се успешним чини њихова 
примена? 
 
И даље сматрам да су мере добре и донете пра-
вовремено. Међутим, биле су изнуђене, и као 
такве донете су у јако кратком року. Стога, 
актуелним пакетом, пројекат, уз све добре 
стране, још није заокружен. Поред извесних не-
доумица и техничких неусаглашености у по-
гледу њиховог спровођења, на ред је само дели-
мично дошао банкарски и финансијски сектор. 
Такође, на ред долази и најстресније питање, 
из којих извора и на који начин ће се мере фи-
нансирати. Дакле, пакет није комплетиран. 
Објективно, није ни могао да буде. 
Који су први економски потези и ко ће их по-
вући? 
 
Тежиште је на банкама, од њих и очекујемо "ре-
алне паре", па је опортуно да будемо реални и у 
својим захтевима. Свестан сам чињенице да је 
тешко изазвати сажаљење за ‚‚банкарску сиро-
тињу" и придобити било какву врсту подршке 
за њих. Међутим, уколико не буде рационалног 
приступа, ризикујемо да руинирамо већи део 
банкарског система и да нас обиђе међународни 
капитал. Тешко је прихватити чињеницу да је 
банкарски сектор међу гранама које су поднеле 
највећи удар - мораторијумом му је, у трену, за-
устављен највећи део текућих прилива, а у из-

гледу има и ешалоне сумњивих потраживања, 
од грађана чија примања постају упитна, до 
предузећа у којима тек треба да утврди 
дијагнозу и спроведе пост-цовидо терапију. При-
том, банке су џентлменски прихватиле мора-
торијум, више као морални апел него као адми-
нистративну меру, при том остајући тихе и 
код изузимања у погледу одлагања пореза на до-
бит. 
 
Мислите ли да би  држава требало финансијски 
да помогне банке, као што су то већ чиниле 
неке државе током прошле кризе?  
 
Такве потезе не треба чинити ни да је већина 
банака у државном власништву. Само им не 
треба одмагати. То би значило да треба спро-
вести неку врсту политике мирољубиве ак-
тивне коегзистенције, која ће банкарску пози-
цију учинити комфорнијом, а амбијент мање 
стресним. Потребно је експресно смањење оба-
везних резерви, чак и до границе њиховог уки-
дања, као конкретна потпора снажењу ликвид-
ности банака.  Сведоци смо све учесталијег 
смањења репо стопе, што је уобичајени манир 
институције која "држи до стила", али не оче-
кујем значајније ефекте од овакве политике. 
Треба банкама припремити  „мекан јастук“, у 
виду релаксирања захтева за регулаторним ка-
питалом и флексибилније шеме резервисања по 
потенцијалним губицима. Такође, треба за-
мрзнути и стање степена испуњености капи-
талне адекватности, затечено у тренутку не-
посредно пред увођења ванредних мера, посебно 
код банака у којима доминирају репрограми и ре-
структурирања. 
 
НБС и иде у том смеру, рецимо, не обарајући ка-
тегорију код аутоматског продужења кредит-
ног пласмана који је доспео након увођења ван-
редног стања, чиме је банку поштедела 
додатних резервисања. Ове мере не треба одла-
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гати, јер ће се тиме умањити и њихови ефекти. 
Треба се држати оне античке да "Минервина 
сова почиње свој лет у праскозорје". А за буђење 
привредне коњуктуре биће пожељни обиље ка-
питала и банке у ниском старту. 
  
Верујете ли  да ће гарантна шема и кредити 
Фонда за развој као мере подршке помоћи при-
вреди? 
 
Свакако хоће. Намера је да се преко два кредитна 
канала да снажан финансијски импулс привреди 
и избегне акутна неликвидност. Иако банке са 
кредитима Фонда немају блиску везу, мислим да 
ће оне своје клијенте упућивати на њих имајући 
превасходно у виду ниску цену тих кредита, као 
и да се подршке међусобно не искључују. Ипак, мањ-
кавост овог пројекта је у чињеници да Фонд за 
развој, у овом тренутку, не поседује адекватну 
пропусну моћ и кадровски потенцијал. Такође, 
средстава има мало, а понуђена су свим пред-
узећима, без обзира на њихову величину. Притом, 
Фонд за развој је иначе намењен подршци у покре-
тању мањих бизниса и његова подршка у форма-
тима крупног бизниса не може баш ништа да од-
лучи, посебно не да их спасе, док малима значи 
много. Вероватно је добра намера замаглила су-
штину, у жељи да се свима помогне. 
  
Да ли је ово најбољи сценарио? 
 
Има и ту недостатака. Форматирање државне га-
рантне шеме за подршку кредитирању привреде кроз 
канале комерцијалног банкарства још у потпуности 
није завршено. Највећи проблеми, које би требало ис-
правити, јесу недовољан износ издвојених средстава 
и недовољно инспиративна цена пласмана за банке, 
кроз овај канал. Када су у питању девизно индекси-
рани кредити, они су тренутно испод 3%, што је 
приближно актуелној цени депозита на тржишту. 
Тачно је да поред фиксне накнаде од 3% девизни кре-
дит има флотирајући део у виду 3М ЕУРИБОР-а, 
што би требало да буде гарант усклађености цене 
пласмана с актуелним тржишним приликама. Ме-
ђутим, неће бити. Бојим се да ће се поновити недавна 
ситуација без преседана у економској теорији и 
пракси, да Европска централна банка обилато упум-
пава новац а да референтна стопа и ЕУРИБОР па-
дају. Ипак, тврдим да таквих кретања код нас неће 
бити. Банке се неће задовољити са ценом испод 3%, 

на нашем тржишту, па ће матице вршити 
својеврсну репатријацију капитала, посебно оне из 
земаља критично погођених корона-кризом (а таквих 
имамо и то врло кључних). Уместо тога, рационал-
није је да држава субвенционише недостајући део ак-
туелне реалне каматне стопе из буџета, а да мање 
сама директно пласира кроз државно-фондовски мо-
дел. Тиме би потрошила мањи износ буџетских сред-
става а извесно мобилисала веће фондове кроз ко-
мерцијално-банкарски канал. 
 
Најрационалније би било, без одлагања кренути у 
препакивање отплата ранијих дугова (око 3 ми-
лијарде евра) кроз преговоре са инвеститорима о 
њиховом продуженом инвестирању, односно одла-
гању. Немам сумњи да ће се то и обезбедити, ако 
ништа друго, биће то ствар принудног компромиса. 
Цена ће, свакако бити већа, међутим, имајући у 
виду стабилност националних финансија у про-
теклом периоду, нужно не мора бити и превелика. 
  
Како ће банке да финансирају овај недостатак 
новца? 
 
У стратегији прикупљања средстава за финан-
сирање предвиђеног пакета мера подршке при-
вреди, која такође премашују 3 милијарде евра, би 
у широком луку требало обилазити пословне 
банке које послују код нас. Тиме бисмо само учи-
нили лошу услугу привредном сектору, правећи му 
непринципијелну конкуренцију. Средства треба 
обезбедити на међународном тржишту и код 
ситнијих домицилних инвеститора и улагача, ис-
кључиво ван националне комерцијално-банкарске 
мреже. 
  
У стручним круговима се све више спомиње да би 
све ове мере које је донела држава могле довести 
до инфлације? 
 
Мере јесу потенцијално инфлаторне, али инфла-
ција и пар процената пада БДП-а је најмања цена 
коју можемо платити. Биће и симултаних при-
тисака на девизни курс динара, као и његове веро-
ватне депресијације у перспективи. Међутим, 
ради се само о инфлацији тражње и док се задржи 
у тим оквирима, она неће представљати проблем. 
Проблем ће настати, уколико у комбинацији са 
падом БДП-а и запослености, они постану струк-
турни поремећаји.
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СА ПОВОДОМ

Која и каква сећања носите на детињство, родни град? Упутите нас ко су вам били идоли, 
какву сте музику слушали, где сте се и како забављали? 
 
Сећам  се корзоа, игранки у економској и гимназији, сладоледа код Рајка, „Металопластике“ 
која је била првак Европе у неколико наврата, градског стадиона… 
 
Присније смо се тада дружили, посебно ми из економске, гимназије и медицинске школе. Моје 
друштво је стајало преко пута „Обуће“ на корзоу. Увек се враћам у Шабац, остао сам везан за 
њега, случајно или намерно, не знам ни сам...  Мајка ми је жива, отац је преминуо. Драго ми је 
да се  женски кошаркачки клуб сетио мог покојног оца и постхумно му доделио плакету за до-
принос развоју кошарке у граду. Волим да свратим у Економску школу,  да поразговарам са 
талентованом децом и својим дрштвом из детињства који су сада овде професори. Последњих 
неколико година, прваци Србије у изради  бизнис плана су управо ученици Економске школе из 
Шапца, а такође су високо котирани и у такмичењима из других економско-финансијских 
дисциплина. Понекад се сретнем и са својим професорима и тренерима Момом Павловићем и 
Ђорђем Симићем, увек се обрадујемо једни дргима. Са годинама одсуства, постао сам стра-
ствени  навијач шабачке Мачве, иако нисам био раније. Волим да пропратим сваки наш ус-
пех. 
 
Идол ми је био Роџер Блек, иста смо генерација  Маштао сам да ћу трчати с  њим. Нисам, али 
двојица Југословена, који су се у јуниорској селекцији такмичили са мном јесу – Бранковић и Ђу-
ровић. 
 
Слушали смо Дорсе, Пинк флојд,  Дјуран дјуран, Бијело дугме, Азру, Филм и богзнаколико пута 
за редом,  гледали филм Официр и џенлтмен. 

СЕЋАЊА
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Рођена 06. јуна 1993. године у Ре-
публици Хрватској. Формално об-
разовање стицала је на Универ-
зитету Сингидунум, где је 
дипломирала (2016) и одбранила 
мастер рад (2017). Тренутно је 
друга година докторских студија 
на Универзитету Сингидунум, 
где ради као асистент. На основ-
ним студијама Пословног факул-
тета Универзитета Сингидунум 
држи вежбе из предмета Рачуно-
водство и Управљачко рачуновод-
ство. Тренутно учествује на 

пројекту код Министарства за 
науку и технолошки развој Ре-
публике Србије. Активан је члан 
Црвеног Крста, где већ годинама 
организује акције добровољног 
давања крви.  
 
Која и каква сећања носите на 
детињство, родни град? Упутите 
нас ко су Вам били идоли, какву 
сте музику слушали, где сте се и 
како забављали? 
 
У Шабац сам дошла као мало 
дете, тако да овај град доживља-
вам као своје родно место. Ша-
бац, као град културе, нуди ши-
рок спектар могућности у 
образовању младих људи. Профе-
сори економске школе „Стана 
Милановић“ имали су посебан 
утицај на развој мог личног и про-
фесионалног живота. Професори 
су ме својим знањем и понаша-
њем подстицали и мотивисали 
да их следим. Са једне стране, по-
свећеност професора Крстивоја 
Рашковића својим ђацима пону-
дила ми је велико знање и веш-
тине из области рачуноводства, 
које сам оберучке прихватила и 
савладала. Данас, стечено знање 
из средње школе је од кључно за 
моје радно место. Са друге 
стране, разредна Весна Павло-
вић, као оличење јаке и способне 
особе, пренела је на мене своју пле-
менитост, несебичности, људ-

скост и све особине испуњене и 
срећне особе. Са задовољством 
могу да кажем да ми је она узор у 
животу, поред моје мајке. По-
носна сам што сам била ђак 
наше школе.  
 
Сећате ли се неке занимљивости, 
анегдоте из периода свог школо-
вања? Да ли је било предмета / 
професора које сте волели и које 
нисте волели и због чега? Шта 
данас мислите о тим љубавима  
и мржњама?  
 
Бити ђак „познатог“ одељења IV-
7 није била мала ствар. Разредна 
Весна и ђак Ђорђе Мраовић 
имали су посебне улоге у нашем 
разреду. Заправо, својом добром 
вољом, личним напорима и доб-
ротом помогли су свима нама да 
постанемо бољи људи у овом лу-
дом времену. Представе, које је 
Ђорђе писао, одржавале су се као 
хуманитарни догађаји како би се 
помогло деци оболелој од ау-
тизма. Сваки ђак је имао своју 
улогу у том ланцу. Са правом 
могу да кажем да је разредна и те 
како утицала на сваког понаособ 
да постанемо особе које су 
спремне да прихвате чињеницу 
да се људи међусобно разликују и 
да те разлике треба пошто-
вати, ма какве оне биле. Што се 
тиче осталих професора, свако 
је оставио свој траг. У том тре-

ДОКТОРАНД МАЈА КЉАЈИЋ: 

БУДИ УСПЕШАН АЛИ  
ПОМОЗИ И ДРУГИМА  

ДА УСПЕЈУ
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БИВШИ УЧЕНИЦИ - СВЕТИОНИЦИ

нутку, били су наши узори. Од 
свих смо имали подршку која нам 
је у том периоду живота веома 
значила. И дан-данас се сећам ко-
лико су ме речи појединих профе-
сора мотивисале и инспирисале.  
 
Осим градива којим су Вас ваши 
професори учили, које сте (ако 
јесте) животне подуке од њих до-
били? 
 
Једна од важнијих поука које сам 
из школе понела је „Буди успешан, 
али помози и другима да по-
стигну успех“. Када сам из исте 
отишла, тек онда сам схватила 
поенту сваке испричане приче од 
стране мојих професора. На 
срећу, имала сам то задовољство 
да своје школовање наставим у 
исто таквој квалитетној сре-
дини. Данас је претходна моти-
вациона порука допуњена и она 
гласи: „Није знање знање знати, 
већ је знање знање дати“. 
 
Да ли сте као средњошколац за-
мишљали да се бавите послом 
који сада обављате? Шта су Вама 
лично изазови у вашој профе-
сији? 
 
Окружена правим професорима, 
тзв. „мајсторима свог заната“ 
опредилила сам се за област еко-
номије. Професор Рашковић, као 
маг рачуноводства, пренео је на 
мене љубав ка овој области.  Са-
мим тим, данас сам веома 
срећна што сам уписала По-
словни факултет на Универзи-
тету Синдиунум, смер Рачуно-
водство и ревизија. На 
факултету сам се додатно 
усавршила, успешно савлашавши 

велики број рачуноводствених 
софтвера, који су саставни део 
наставног процеса на Универзи-
тету Сингидунум.   
 
Имате ли неки животни мото, 
мотивациону поруку коју бисте 
поделили са ученицима Еко-
номске школе Стана Милано-
вић? Зашто је она важна, ода-
брана? Какав савет можете да 
дате младом човеку у вези са 
његовим каријерним растом и 
изборима?  
 
Јако је важно да сваки човек пред 
себе постави циљ. Познато је да 
пут до циља  зна бити трновит,  
међутим, лично се трудим да 
сваку препреку пребродим и да на 
све гледам са по-
зитивне стране. 
Мој савет за све 
младе људе је да 
што више пу-
тују и да раде  
на себи, јер човек 
се учи док је жив 
и свако би тре-
бао да зна ко-
лико ствари не 
зна. Верујте ми 
да је списак поду-
гачак.  
 
 С обзиром на то 
да сте и сами 
изабрали на-
ставничко зани-
мање, на који 
начин сагледа-
вате однос из-
међу настав-
ника и 
ученика?  
 

Бити професор је веома одгово-
ран и изазован посао, али се 
веома радујем свом даљем усавр-
шавању. Често себи постављам 
питања када сам у некој дилеми, 
међутим када говоримо о профе-
сионалној оријантацији, одговор 
је увек исти: „Желим да будем 
професор“. Лично ме веома инспи-
рише рад са младим и амбициоз-
ним људима који су спремни да 
на креативан начин науче не-
што више о различитим обла-
стима. Лично се трудим да се 
сваком студенту посветим и да 
им помогнем да открију свој та-
ленат, градећи на тај начин ис-
пуњену особу и у приватном и у 
пословном животу. 
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Ђак генерације је  

Драган Матић,  
правник, ученик одељења IV5   

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Знаш ли да си тренутно најнаграђива-
нији ученик у школи из теоријских 
предмета и знања? Колико награда и из 
чега све си до сада „покупио“? 
 
За ове четири године, трудио сам се да се на 
неки начин истакнем. Carpe diem! – једна од 
многих мисли којима се водим кроз живот, 
не дозвољавам себи да дођем у ситуацију 
када ћу рећи - Досадно ми је. Сваког дана ра-
дим на томе да будем супериорнији над са-
мим собом од раније. Покушавам да померам 
своје границе и такмичим се са самим собом, 
не са другима, а резултати дођу временом.  
 
Недостаје ми награда са неког од Републич-
ких такмичења, али далеко од тога да нисам 
задовољан својим успесима. 
 
Која љубав ти је већа, српски или исто-
рија и зашто? 
 
Не бих поредио ова два предмета, оба су 
посебна на свој начин, али љубав према 
историји дуже траје, још од основне 
школе. 
 
Које особине мислиш да треба да красе 
ђака генерације? Шта ђак генерације 
има да поручи ђацима који воле и који 
не воле да уче? 
 
Истрајност, марљивост, пожртвовање, 
преданост...ово су особине које би тре-
бало да красе сваког ђака, а не само ђака 
генерације. Мислим да свако треба да даје 
свој максимум, не само у школи већ и у 
животу. Сваком задатку морамо присту-
пити посвећено и једино на тај начин ус-
пех неће изостати. Нажалост, мали број 
је оних који тако чине. Већини је прва асо-
цијација на школу учење, књига, професор, 
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Е ЈЕ ДОНЕЛО ОДЛУКУ

I година 

III место на Општинском такмичењу из 

историје  

III место на Окружном такмичењу из 

историје  

Учешће на РЕПУБЛИКОМ ТАК-

МИЧЕЊУ из историје 

II место на општинском такмичењу из 

српског језика и језичке културе 

III место на окружном такмичењу из 

српског језика и језичке културе 

Учешће на Републичком такмичењу из 

математике 

 

II година 

III место на ОПШТИНСКОМ ТАК-

МИЧЕЊУ из српског језика и језичке 

културе 

II место на окружном такмичењу из 

српског језика и језичке културе 

Ушеће на Републичком такмичењу из 

српског језика и језичке културе 

Учешће на Републичком такмичењу из 

математике 

 

III година 

III место на ОПШТИНСКОМ ТАК-

МИЧЕЊУ из српског језика и језичке  

I место на окружном такмичењу из 

српског језика и језичке културе 

Ушеће на Републичком такмичењу из 

српског језика и језичке културе 

 

IV година 

III место на ОПШТИНСКОМ ТАК-

МИЧЕЊУ из српског језика и језичке 

(даље се није одржавало такмичење)

лекције, оцене...ретко ко се за-
пита како знање утиче на нас, 
да ли проширивањем свог знања 
и видика постајемо зрелији, ис-
куснији и оно што је најважније 
долазимо до самоспознаје. Зато 
се на учење не сме гледати само 
као на нешто краткотрајно јер 
је оно много више и има велики 
утицај на наше животе и наш 
развој. На тај начин развијамо 
и критички став према многим 
стварима и не дозвољавамо 
другима да манипулишу нама. 
 
Које догађаје ћеш памтити а да 
су некако у вези са школом? 
 
Екскурзије бих истакао пре 
свега, тих пар дана када одла-
зимо од својих родитеља, род-
бине и време проводимо заједно 
са својим друговима. Постајемо 
ближи и схватамо колико смо 
заправо повезани. Упознајемо се 
боље и стварамо пријатељства 
која ће трајати и након за-
вршене средње школе. Са друге 
стране, ту је и разгледање и 
уживање у природи и многим 
знаменитостима о којима смо 
учили у школи и о којима смо до 
тог тренутка само слушали од 
својих професора, читали у књи-
гама, виђали на сликама... 
 
Шта ти је сметало током твог 
средњошколског школовања? 
 
Не бих истакао ништа што ми 
је посебно сметало и отежавало 
моје школовање. Али, ако нешто 

баш морам да издвојим нека то 
буде недостатак сна. Често сам 
остајао будан до касно у ноћ како 
бих учио, а ујутру сам морао 
рано да устанем. Међутим, 
управо је то она пожртвова-
ност о којој сам већ говорио и на 
коју сам се навикао у животу јер 
ја желим да успем! Могао сам да 
лежем раније, будем неспреман у 
школи, али нисам таква особа. 
То бих сматрао као један вид оду-
стајања што мене не каракте-
рише. Ја сам увек више за борбу. 
 
Који део школског простора ти 
је најдражи и зашто? 
 
Најдражи део школског про-
стора ми је сала за физичко. 
Место на којем заборавим на 
све своје проблеме и обавезе које 
ме чекају и препустим се игри 
са својим другарима. Уживам у 
сваком проведеном тренутку у 
сали, датом кошу, постигну-
том голу...Турнири који су се ор-
ганизовали из разних спортова 
показали су ми колико је битна 
сарадња и слога како би се до-
шло до успеха. Морали смо да 
играмо као један и да будемо 
сложни како бисмо остварили 
оно о чему смо се договарали. 
 
Измаштај где себе и каквог ви-
диш за десетогодишњицу ма-
туре? 
 
Видим себе као веома успешног 
правника и срећног породичног 
човека. 
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Најбољи ученик  
трећег степена је  

Јована Приљева,  
кувар, ученица одељења III9  
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Емилија Симић и Сандра Коларић су овогодишње победнице.  
Њихове екскурзијске фотографије су проглашене за најлепше.

ПОБЕДНИЦЕ  

ФОТО-КОНКУРСА

ЊИМА СЕ ДИЧИМО
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ЛУКА ЛАЗАРЕВИЋ:  

ЕКОНОМЦИ НИСУ  
СТЕРЕОТИП

Представи нам се. Ко је Лука Ла-
заревић? 
 
Карл Густав Јунг је рекао да је човек 
једина истинска опасност и да о 
њему ништа не знамо. Велика 
већина људи не зна много или го-
тово ништа о себи. Рецимо да сам 
љубитељ друштвених наука, за-
љубљеник у позориште и волон-
тирање и пасионирани посмат-
рач света око себе и света у себи.  
 
Да ли је важнија самоспознаја 
или каријерни успех, уопштено и 
лично? Како мислиш да их уједи-
ниш, ако мислиш? 
 
Прилике за самоспознају налазе се 

у најтежим моментима 
људског живота. Да ли ће 
ти моменти биди 
својеврсна литература 
из које ћемо положити 
испит зрелости, или ће 
бити изговор за стагни-
рање, зависи од 
појединца. Без самоспоз-
наје напретка нема, те 
би се могло рећи да је она 
предуслов за успех. Али 
наилазимо на други про-
блем: нема универзалне 
дефиниције успеха.  
Ако каријерни успех де-
финишемо искључиво 
кроз материјално бо-
гаћење, онда бих се фоку-
сирао на самоспознају. 
Знам да то звучи јере-
тички у постинду-
стријском друштву. Ја 

не мислим да је капитализам 
највеће зло на планети. Капита-
лизам је милионе извукао из сиро-
маштва. Међутим, проблем на-
стаје када човека сведете 
искључиво на биолошку машину 
за креирање профита. Префери-
рам чистоту ума и богатсво духа. 
То не значи да новац није битан, 
али дефинитивно није ултима-
тивно мерило вредности. Треба 
наћи меру  у свему.  
 
Које су три највеће људске вред-
ности? 
 
Прво што ми је пало на памет је 
„рецепт“ академика Владете Јеро-
тића – љубав, вера и нада. Најбољи 

рецепт за победу над паралишу-
ћим неуротичним страхом који је 
присутан код (пост)модерног чо-
века. 
 
Материјализам или идеализам и 
зашто? 
 
Проблем материјалистичког по-
гледа на свет је што он човека 
води директно у нихилизам, за-
тим у очај и на крају у аутоде-
струкцију. Свет без идела који би 
водили човеков индивидуациони 
процес и без норматива који би 
ограничавали човекове животињ-
ске корене је свет социјалног и мо-
ралног колапса. Признајем да то 
није аргумент за истинитост 
идеализма над материјализмом у 
филозофском смислу, али је дефи-
нитивно аргумент за његову ко-
рисност. 
 
Које су три јаке стране наше 
школе? 
 
Прво бих издвојио посвећеност 
области спорта. Затим на ред до-
лази разноврсност самих ученика 
и ученица. За сваку школу у Шапцу 
карактеристично је да има сте-
реотипе који је прате. Увек ми се 
чинило да је Економска нема сте-
реотипан профил ученика. Ми 
имамо  и интелектуалце, и умет-
нички надарене, и бизнис орјенти-
сане,и вредне раднике...  
 
Заступљен је сваки профил и на-
чин друштвеног привређивања. 
Сама природа школе је таква да се 
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наши образовни профили фокуси-
рају на оспособљавање  за рад у 
привреди, угоститељству, праву 
и администрацији. Образовање је 
стручно и тежи ка томе да прати 
захтеве тржишта. Међутим, то 
има и негативне последице. 
 
Које су три слабе стране наше 
школе? 
 
Наши ученици и ученице знају да 
организују бизнис, скувају добар ру-
чак или направе укусну торту, са-
ставе уговор и финансијски извеш-
тај, архивирају документацију. 
Међутим, такав механички начин 
рада и учења се преноси и на друге 
сегменте живота. Велики број нас 
размишља механички, не кри-
тички. Мада је такво образовање 
последица глобалних трендова.  
 
У проблеме би се могли уврстити 
лоша инфраструктура саме 
школе и недовољна посвећеност 
активностима ван редовне на-
ставе везаних за уметничку де-
латност.  
 
Чега нам највише недостаје у сва-
кодневном животу? Објасни. 
 
Оне вредности наведене као одго-
вор на треће питање.  Чини се да 
је термин који би најбоље описао 
дијагнозу нашег друштва – ано-
мија. Потпутно одсуство друшт-
вених норми и ефикасног функцио-
нисања инстутуција. Нема 
здравог појединца ако нема љубави, 
наде и вере. А како да очекујемо 

здраво друштво ако људи нису 
здрави? 
 
Ми живимо у доба пост-истине и 
нихилизма. Ако човек нема баланс 
између рационалног и емоционал-
ног и виши принцип којим се води, 
он сам постаје врховни принцип. 
Врховни принцип који не зна ни ко 
је ни шта је. Као резултат до-
бијате заједницу која је потпуно 
уништена и врло подложна мани-
пулацији.  
 
Три омиљене писца? Три омиљена 
филма? 
 
Кафка, Орвел и Ками. Рад Владете 
Јеротића такође ценим.   
 
Што се филмова тиче издвојо бих 
„Паразит“ који је режирао Бонг 
Џун-Хо, „Професионалац“ Душана 
Ковачевића и „Наслеђено зло“ који 
је режирао Ари Астер 
 
Позориште или филм и зашто? 
 
Позориште представља саставни 
део мог живота. Имам прилику да 
учествујем у свакодневном раду 
Шабачког позоришта као део „Ом-
ладинског клуба“ који предствља 
својеврсан продужетак те инсти-
туције. Волонтирање на бројним 
фестивалима, трибинама и мани-
фестацијама као и прилика да се 
нађем на сцени са професионалним 
глумцима и иза сцене са технич-
ким тимом, радим са редитељима 
који су професори Факултета 
драмских уметности и успешним 

продуцентима, менаџерима у кул-
тури и драматурзима је очара-
вајуће искуство. Позориште је жив 
организам и како би један од мојих 
пријатеља рекао „извлачи оно 
најбоље и најгоре из човека“. 
 
Авантура на двадесет хиљада 
миља под морем или пут у свемир 
и зашто? 
 
Изабрао бих пут у свемир. Људска 
врста има ту навику да види себе 
„већом“ него што заиста јесте и 
то не на позитиван начин. Егоцен-
тризам је попримио размере пан-
демије и ја не могу да тврдим да 
сам имун на ту болест. Један по-
глед у космичко пространство до-
ста помаже човеку да схвати ко-
лико је заправо мали. 
 
Шта облачиш за матуру ако је 
буде? 
 
Ако бих присуствовао, вероватно 
бих се обукао у класичном стилу – 
ципеле, панталоне, кошуља, сако 
и кравата.  
 
Које питање би волео да ти поста-
вимо а нисмо? Молим те да га 
формулишеш и одговоришна 
њега. 
 
Из неког разлога недостаје ми оно 
клише питање о животној девизи. 
 
Која је твоја животна девиза?  
 
„Будите мудри као змије и без-
азлени као голубови“.
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САНДРА КОВАЧЕВИЋ ЈЕ  

ШАМПИОНКА СВЕТА

Ко те је, како и када увео у свет 
борилачких вештина? 
 
Борилачке вештине сам заво-
лела захваљујући мом тати, 
који је иначе и мој тренер. Тата 
ме питао да ли желим да дођем 
и погледам један тренинг. При-
стала сам. Када сам први пут 
обукла кимоно, знала сам да га 
нећу никад скидати. Eво, већ 13 
година тренирам карате.  
 
На који начин је бављење кара-

теом утицало на твој лични 
развој? 
 
Искрено, карате много утиче на 
развој личности. Карате није 
спорт у коме учимо да се 
тучемо. Карате је борилачка 
вештина у којој учимо да се бра-
нимо ако нас неко нападне, 
учимо да контролишемо наше 
нападе. Учимо да контроли-
шемо нас и наш ум. Научила сам 
да контролишем своје емоције, 
концентрација је присутна 

увек. Током година тренирања 
стекла сам самопоуздање.  
 
Коју технику примењујеш када 
те мрзи да тренираш? 
 
Идем на тренинг.  Свакоме ко 
тренира нешто, десило се бар 
једном да га мрзи да оде на тре-
нинг. Али када ми се то деси, ка-
жем себи да морам да трени-
рам. Првенствено зато што 
смо у мом клубу сви као једна ве-
лика породица и када уђем у 
салу имам утисак да сви про-
блеми нестају. Дешавало се да 
будем јако тужна када сам 
спречена да одем на тренинг.  
 
Како себе видиш за десет го-
дина? 
 
Себе за десет година видим као 
успешног тренера каратеа, у ве-
ликом клубу у коме смо сви као 
један. Наравно, то зависи само 
од мене.  
 
Шта момци мисле о карати-
сткињама? А шта девојке? Јесу 
ли у праву? 
 
Мој клуб „Каишин“ је веома раз-
нолик. Имамо ученике од 5 до 50 
година. Сви момци подржавају 
девојке из клуба и обрнуто. Али 
што се тиче оних који не тре-
нирају карате, мислим да је ту 
мишљење подељено. Раније се 
причало како је карате мушки 
спорт, али мислим да није тако 
данас. 
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БОРЦИ И ТО КАКВИ 

ЈОВАНА АРНАУТОВИЋ:  

ТРЕЋА НА СВЕТУ У 
ОБАРАЊУ РУКЕ

Како је текао успон до светских 
висина, Јована нам је радо ис-
причала: 
 
Почело је тако што је било ор-
ганизовано градско такмичење 
за средњошколце у нашој школи 
где сам се пријавила и освојила 
прво место. Касније је било ор-
ганизовано државно првенство  
у Београду. Ту је учествовало до-
ста старијих и искуснијих так-
мичарки против којих сам се бо-
рила, побеђивала и освојила сам 
бронзу на некатегоризованом 
првенству. Нико се овом резул-
тату није надао, били смо из-
ненађени. После тога је одржано 
европско првенство које је било 
организовано у Лутаки у Грчкој, 

где је могао да се пријави само 
онај ко је освојио државну ме-
даљу. Ту сам се такмичила у 
својој категорији, до 15 година 
старости и 70 кг и освојила сам 
четврто место у јуниорској ка-
тегорији. Касније је било доста 
такмичења у Србији на којима 
сам редовно освајала неко од 
прва три места. У октобру је 
организовано Светско првен-
ство у Румунији, у месту Кон-
станца.   
 
У категорији јуниорки до 15 го-
дина  и 70 кг  освојила сам треће 
место. Учествовали су так-
мичари из 53 земље, није било 
лако проћи квалификације. У 
четвртфиналу сам имала 

најтежу борбу. Сада сам зва-
нично трећа на свету у обарању 
руке за јуниорке. 
 
Када сам почела да тренирам, 
тати је то било чудно, смат-
рао је да обарање руке није жен-
ски спорт, али је видео да ми то 
иде супер и подржао ме је.  
 
Даљи планови су ми да сада на 
државном првенству које се одр-
жава у јулу у Врњачкој Бањи бу-
дем победница.  
 
После средње сколе планирам да 
упишем ДИФ и завршим оно 
сто ми се свиђа, а после да ра-
дим као наставник физичког и 
тренер. 
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БОРЦИ И ТО КАКВИ 

АЊА КОЈИЋ ЈЕ  

ВИЦЕШАМПИОНКА СВЕТА

Напиши нам укратко своју 
спортску биографију. 
 
Тренирам карате од 2007. го-
дине. Прво сам почела у КК " 
Младост", чији је тренер Обла-
ковић Борислав, и ту сам тре-
нирала до 2015. године. У савезу 
Српска карате унија сам у том 
периоду била шампион и вице-
шампион државе у борбама. Од 
2016. године своју спортску ка-
ријеру настављам у КК " Каи-
шин ", у склопу Фудокан савеза 
Србије. У том временском пе-
риоду освојила сам доста од-
личја на многим такмичењима. 
Најдражи успеси су ми: шам-
пион и вицешампион Србије у 
задње четири године. шампион 
Европе у борбама 2018. године, 
затим вицешампион света у 
борбама 2019. године. 
 
Зашто карате, а не неки други 
спорт? 
 
Сваки спортиста ће хвалити 
свој спорт али карате је моја 
љубав. Од малена сам цела 
томе предана. Ја, девојчица од 
шест година гледала сам свог 
оца како тренира и вежба бори-

лачке спортове. Преко њега, до-
лазила сам у контакт са раз-
личитим борилачким спорто-
вима, али ми је карате највише 
одговорао.Када би отворили 
моју главу, угледали би само ки-
моно. Једноставно, карате је за 
мене прави спорт. 
 
Упореди нам осећања са своје 
прве значајне победе и свог 
највећег спортског успеха до 
сада? 
 
То је врло тешко упоредити, 
сваки успех носи одређене емо-
ције које су једноставно везане 
за свако такмичење понаособ. 
Свако одличје је успех за себе и 
тешко га је упоређивати. 
 
Шта си жртвовала због спорт-
ске каријере? 
 
Ништа нисам жртвовала, ја 
живим тим животом, живим за 
спорт. Другачије не знам да жи-
вим. Сваки тренинг и сваки фи-
зички напор ми представља за-
довољство и испуњава ме 
психички, тако да ту не видим 
жртву. Радим оно што волим. 
Сматрам да је жртвовање када 

се нечег одричеш. Жртва би ми 
била кад бих морала да се одрек-
нем каратеа ради нечег другог. 
Какав је однос твојих школ-
ских другова према твом ус-
пеху? 
 
Моји школски другови ме под-
ржавају и сваки мој успех је 
уједно и њихов. Овим путем им 
се захваљујем. 
 
Шта значи бити победник? 
 
Значи да су се упорност и рад 
исплатили. 
 
Пошто си матуранткиња, 
какви су ти даљи каријерни, 
лични и спортски планови? 
 
Планирам да одем на студије и 
да наставим још жешће да тре-
нирам. Да будем много успеш-
нија на такмичењима него што 
сам до сада била и да једнога 
дана, када за то дође време, 
отворим клуб са својим оцем, 
где ћемо млађим поколењима 
преносити знање и искуство и 
од њих градити првенствено 
добре људе, а самим тим и 
добре спортисте.
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ГДЕ СМО БИЛИ, 
ШТА СМО РАДИЛИ

Септембар је месец у коме нам је увек 
гужва: почетак нове школске године, 
нова обећања која сами себи и себи бли-
ским сваког септембра изговарамо, 
нова генерација ученика која улази у 
школу, новa генерација   матураната, 
најстаријих, најмоћнијих... Извели смо 
екскурзије другог и трећег разреда, по-
чели наставу са два реформисана сме-
ра, економским техничарима и правно-
пословним техничарима и једним 
новоакредитованим смером, туристич-
ко-угоститељским. У првом школском 
месецу се одржава и наш малогоспојин-
ски вашар, а школа је постала партнер 
Града Шапца   у промотивним и тури-
стичким активностима. Управа школе 
одржала је са педагошко-психолошком 
службом и школским полицајцем неко-
лико врло успешних  предавања  наме-
њених највише ученицима првог разре-
да, а започета су и спортска такмичења.С
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ДОГАЂАЈИ

Ми смо место где ничу почеци старешине првог разреда

Прваци



НАША ЕКОНОМСКА  ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ “СТАНА МИЛАНОВИЋ” ШАБАЦ � ЈУН 202026

Школа је друга кућа: предавања за прваке

Радионица о 
обредним предметима

Добровољна 
допунска:  
хемија

Маја, Вања, Жељана:  
камп медијске писмености
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Период од 12. до 14. септембра и ове го-

дине био је резервисан за Чивијаду са 

Чивијашким карневалом. Традиција 

дуга десетлеће, бројна је како члановима органи-

зације   тако и волонтерима. Педесет први пут   

свечано је отворена Чивијада подизањем заставе, 

уз мото Нек се точак покрене. 

 

Обавеза и дужност нас волонтера је била да при-

премимо град за предстојећу манифестацију. Ви-

шедневно спремање украса као и промоција самог 

карневала нам није задавала велике муке, све смо 

радили са осмехом, у духу шабачке чивије, говори 

нам Вукашин Лукић, ученик наше школе,  један 

од волонтера. 

 

Првог дана програм је био скромнији, након 

проглашења краљице и принцезе карневала, 

највише пажње добили су кућни љубимци које 

су валсници прошетали у веселој поворци. На-

редни дан обележен је традиционалним Де-

чијим карневалом у којем су учествовали ос-

новци из нашег града   и бројни гости из 

околине. Нама је најслађа вест да су наши ку-

линари освојили су 3. место на Чивијашком 

крчкању  јелом ћуфте у бећар-сосу. 

 

Последњи дан карневала започет је чивијашким 

колом. Тај дан Шапчани ће памтити по Карневалу 

трудница и беба чија је прошлогодишња слика 

обишла буквално цео свет. Из године у годину 

број  учесника се повећава, а овај пут је учество-

вало шест стотина беба са својим пратиоцима, 

углавном мамама. Завршница ове манифестације 

окончана је Великим карневалом у којем је уче-

ствовало 27 маскираних карневалских група из 

многих држава. 

 

Верујем да је карневал већини људи прва асо-

цијација на Шабац, а бити волонтер и део нечег 

тако значајног  је нешто посебно. Осмеси и забава 

су оно што сваке године употпуњује слику о нама 

Шапчанима. Мој волонтерски задатак био је да 

будем водич групи дивних девојака из Лесковца 

које су изазвале одушевљење у карневалској по-

ворци  невероватним плесним талентом, истиче 

Жељана Пантелић, ученица II5 . 

 

Три дана забаве, хумора, играња и певања обеле-

жило је ову годину и испунила сва очекивања ор-

ганизатора и волонтера. Надамо се да ће се број 

волонтера из Економске школе повећати и самим 

тим већи број ученика стећи нова искуства и по-

знанства.                                                   
Валентина Игњатовић, 4/6

ЧИВИЈАДА

ДОГАЂАЈИ
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Чивијашко крчкање је 
поново организовано 
после годину дана 

паузе и привукло је велику па-
жњу посетилаца и такмичара. 
Школа је имала ученике у два 
такмичарска тима. Традицио-
нално, помажемо Удружењу 
параплегичара, а већ трећи 
пут и екипи Еколог. Кулинари 
друге године помагали су јед-
ној, кувари треће године дру-
гој екипи. Катарина Марковић  
је део екипе ученика из оде-
љења 3/9 који су постигли за-
пажен успех на такмичењу у 
оквиру екипе Еколог. 

 

Освојили смо треће место. У изјави 

пре проглашења победника сам пред-

видела да ћемо бити други или 

трећи и била сам у праву. Задовољни 

смо, али се надамо да ћемо идуће го-

дине бити још бољи. Организација 

такмичења и поштено суђење су ми 

се допали, лепо смо се дружили и било 

је забавно. Већину кухињских веш-

тина сам већ знала, ћуфте и бећар-

сос су свакодневна јела, али нисмо ку-

вали у овој размери досад, па ми је 

искуство било корисно и ново. Наме-

равам да се такмичим и након што 

завршим школу, свиђају ми се так-

мичење и весело дружење. 

 

Сара Стевић, 2/7

TРЕЋЕ МЕСТО Н
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Једном приликом, док сам причала са другарицом, споменула 

сам јој Чивијашки карневал о коме ми је причала многобројне 

догодовштине јер је била волонтер. Посматрала сам карневал  из 

публике скоро сваке године, но угао гледања је био другачији 

него сада. Тада сам стајала иза ограде окружена гомилом која је 

желела да се пробије у први ред. Сада шетам без ограничења, 

али са обавезом коју треба да испуним. У само три дана стане 

безброј шала, нових познанстава и обавеза које је лако испунити 

кад си део добре екипе. Поред свега овога, можете пуно да на-

учите о традицији других учесника, религијама, културама раз-

них земаља и све то сазнате на једном месту. Зар то није сјајно? 

 

Сада, када сам све то доживела, могу да кажем да је моја друга-

рица била у праву што ме је убедила да се пријавим, јер је провод 

загарантован, што овим текстом и потврђујем. 

 
Маја Бирманевић, 4/6

ВОЛОНТИРАЊЕ
Зашто сам постала волонтерка 
Чивијашког карневала?

НА ЧИВИЈАШКОМ КРЧКАЊУ

ДОГАЂАЈИ
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У сарадњи са Градом, у оквиру први пут одр-
жаних Европских дана јеврејске културе, 
наша школа је била домаћин и партнер град-

ској манифестацији. Наши ученици кулинарских 
смерова друге и треће године и наш школски про-
стор постали су радионица за израду шпанских 
јеврејских ђаконија. Имали смо гошћу, пореклом 
сарајевску Јеврејку, која нам је поклонила два ре-
цепта сефардске медитеранске кухиње. 

Можете ли да нам се 
представите? 
Ја се зовем Хана Гашић Монтиљо. 

Зову ме Ханика. Дошла сам овде у 

школу да прикажем два јела која су 

сефардски Јевреји спремали   и по 

којима су се истицали  у околини у 

којој су живели. У Шапцу је било 

Јевреја тако да су се и овде справ-

љала ова јела.   Пошто Јевреја у 

Шапцу више   нема, прилика је да 

један дан у оквиру Европског дана 

јеврејске културе, који је овде орга-

низован и траје шест дана,  буде 

посвећен кухињи. 

 

Да ли бисте нам рекли 
нешто више о јелима 
које сте спремили? 
Два јела која сам спремила су сун-

гату ди карно кум порус и рус-

кикта. Прво је  уљевак спремљен од 

меса и празилука,  специфично јело 

које се лако може спремити на ва-

шем тлу у Србији и не захтева по-

себне намирнице. Друго јело је један 

слаткиш, мала ситна кифлица 

Рускикта са филом од ораха у 

ушпинованом шећеру. Код сефард-

ских Јевреја ова јела су спремана и 

од скромних материјала, нису то 

торте, нема ораха, бадема, јаја. 

Наше домаћице су биле штедљиве, 

па су упрошћавале састојке, али их 

чиниле и сласним   да би могле да 

задовоље укусе  укућана. 

 

Имате ли неки тајни са-
стојак? 
Немам тајни састојак чим сте све 

снимили. Тајна је у спремању, 

стрпљењу, у вољи и материјалу 

који је доступан свима. 

 

Како Вам се допала ат-
мосфера у кухињи? 
Ваши ученици су били врло за-

интересовани. Мени је   посебно 

пријало што сам видела да раде 

са вољом и та воља је и мени дала 

снагу. Надам се да ће они једног 

дана, када постану своји људи да 

покажу својим укућанима бар 

једно од ова два јела или можда 

оба и да кажу да су то научили у 

овој школи у оквиру Европских 

дана јеврејске културе. Дакле, 

једна традиција се сада њима 

пружила као прилика да се покажу 

у другој традицији. 

 

Валентина Игњатовић, 4/6

К
ПОВОДОМ
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КУВАЊЕ СЕФАРДСКИХ ЈЕЛА  
М  ЕВРОПСКИХ ДАНА ЈЕВРЕЈСКЕ КУЛТУРЕ

ДОГАЂАЈИ



НАША ЕКОНОМСКА  ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ “СТАНА МИЛАНОВИЋ” ШАБАЦ � ЈУН 202032

РОДИТЕЉ

У Дворани "Винавер" у Анексу 

Библиотеке шабачке пред-

стављен је роман "Родитељи" 

Ђорђа Сибиновића. О књизи је поред 

аутора, говорио и књижевник Петар 

Арбутина, критичар и уредник у из-

давачкој кући "Службени гласник", 

која је и објавила ово дело, а говорила 

је и   Милица Миленковић, профе-

сорка књижевности. 

 

Роман "Родитељи" Ђорђа Сибино-

вића занимљив је покушај мушкарца 

да исприча женску драму  која се 

болно осећа као лична одговорност 

због немоћи да се одупре сили и 

слика дубоке туге која заувек обе-

лежи живот последицама које до-

несе. Књига је јако поучна и веома 

дирљива, говори о несрећној женској 

судбини.  

 

Ђорђе Сибиновић, доктор правних 

наука, радо је виђен   гост у нашем 

граду, суграђанин, аутор је више пес-

ничких збирки, романа и књига. Ње-

гова дела су превођена на немачки, 

француски, македонски, украјински 

и енглески језик. 

 

Ученици 1/5 и 1/2 ишли су на промо-

циију са својом професорком књи-

жевности. 

  

Јована Дамњановић,1/5
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ЉИ  У АНЕКСУ БИБЛИОТЕКЕ

За њега кажу да је најбољи писац међи жи-

вим правницима и најбољи правник међу 

писцима. Промоцију књиге Родитељ, пра-

тили смо у Библиотеци шабачкој. У питању 

је наш суграђанин на сталном радном ме-

сту у Београду, Ђорђе Сибиновић. Пошто 

нисам имала прилику да прочитам роман, 

не могу детаљно да образложим своје миш-

љење али и презентација романа била је 

довољна да ме јако заинтересује. 

 

Испричана прича о судбини жене у мало-

грађанској средини, првенствено је по-

учна. а са друге стране компликована и 

интригантна. Тежину причи даје сазнање 

да су испричане ситуације вероватне и ис-

товетне у свакодневном животу и данас.  

 

Тијана Филиповић, 1/5

НАЈБОЉИ  

ПИСАЦ МЕЂУ 

ПРАВНИЦИМА

ДОГАЂАЈИ
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ГДЕ СМО БИЛИ, 
ШТА СМО РАДИЛИ

Месец у којем почиње „озбиљно“ над-
метање за знање и његове бројчане ре-
зултате. Обележавају га школске екс-
курзије, посете и излети, али и почетак 
школских такмичења и формирање 
Ученичког парламента. Учествовали 
смо у наградној игри Роде и освојили 
већи број кошаркашких лопти за своју 
школу, једини у граду, a почела је  и се-
зона интерактивног учења. Фото-кон-
курс за најбољу фотографију са екскур-
зије добио је своје победнице. 
Стонотенисери су били  у укупном 
градском пласману други, а Маја Бир-
манчевић из 4/6 се пласирала на 
окружно такмичење као градска сто-
нотенисерка број један. Обе кошар-
кашке екипе су освојиле градско 
првенство и пласирале се на окружно. 
 
Најзначајнији догађај октобра ипак је 
чињеница да смо формирали, опреми-
ли и испробали нови кабинет за стране 
језике на првом спрату старе зграде, у 
досадашњој учионици правника.О

К
Т

О
Б

А
Р
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ДОГАЂАЈИ

нови сазив Парламента

Интерактивне  
едукаторке

Стонотенисери

Стонотенисерка 
градска шампионка
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Наше освојене лопте  
за баскет

Градски  
кошаркашки 
шампиони

Разглас у етру:  
јутарња екипа

Градске  кошаркашке 
шампионке
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Поводом обележавања двестагодиш-

њице Вуковог и Доситејевог музеја у 

Београду, одељење 2/8  присуствовало 

је изложби у Културном центру. Уједно је то била 

и припремна прича за утврђивање градива о До-

ситејевом и Вуковом раду, саставном делу на-

ставног програма књижевности другог разреда. 

Од магистра Катарине Јанковић Поповић смо 

чули о значају рада ова два просветитеља, лич-

ним предметима који су завештани музеју и ис-

торијату самог музеја. Неки од нас су знали по-

нешто о Вуковим реформама и Доситејевим 

путовањима, па смо награђени за активност, а 

неки од нас су се питали шта тражимо у Култур-

ном центру у који никада пре нисмо ушли. Сад 

знамо шта се у згради крај које свакодневно про-

лазимо догађа. 

Марија Поповић, 2/8

ПРЕДАВАЊЕ О  
ДОСИТЕЈУ И ВУКУ

ДОГАЂАЈИ

ЈАВНИ ЧАС  
ГОВОРЕЊА САВРЕМЕНЕ НАРАТИВНЕ ПОЕЗИЈЕ

Одељење 4/5 је у оквиру вежби за час реторике и бе-

седништва одржало јавни час, на којем су сви уче-

ници из одељења рецитовали поезију српских пес-

ника до 40 година старости. Чули смо поезију Огњенке 

Лакићевић, Срђана Ваљаревића, Стефана Јањића, Јасне 

Ђурђић, Владимира Табашевића, Милене Марковић, Ми-

лене Богавац, Драгане Марковић и других. Публици су се 

највише допале песме које су говорили  Немања Благојевић, 

Леонтина Бркић, Дуња Новаковић, Николина Мандић, Лука 

Лазаревић и Маја Петровић. Лука Лазаревић је говорио своју 

песму „Добро јутро“. Кад мало боље размислим, сви ученици 

су били доста добро припремљени, па нам је 45 минута про-

шло као трен. 

Сара Стевић, 2/7
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Кабинет за стране језике је на 

радост ученика и запослених 

опремљен и прва тура обуке 

за рад у кабинету је завршена.. У ком-

форној и светлој учионици налази се 

тридесет одељака са неопходном 

опремом за аудиовизуелни рад. 

 

Укупна вредност кабинета са дигитал-

ном библиотеком, која је у процесу 

формирања, износи милион динара, а 

средства је обезбедила Еуробанка у ок-

виру пројекта Школа као нацртана за 

вас, који има за циљ побољшање 

услова учења у економским средњим 

школама у Србији. Овај пројекат је реа-

лизован у сарадњи са Министарством 

просвете, технике и технолошког раз-

воја Србије. 

 

Успех је кад средња стручна школа 

обезбеди средства и покаже добру 

вољу да улаже у наставу која јој није 

ужа струка. Промене  професионал-

них знања које тржиште рада очекује 

од младих које школујемо вишеструко 

је наметнуло неопходност познавања 

страних језика, а  наши ученици се 

често успешно опредељују управо за 

студије страних језика након за-

вршетка неког од смерова који су у по-

нуди. 

 

Свечано отварање кабинета и  диги-

талне библиотеке било је заказано за 

19. новембар. 

КАБИНЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ЧЕКА  
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
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У  оквиру Дечје недеље, школа је организовала већи број актив-

ности којим смо подсетили на другарство и важност дечјих 

права. Посластичари су месили медењаке које су ученице про-

давале у ходнику прикупљајући средства за хуманитарну акцију, по-

моћ болесној деци. Ученице одељења 2/5 и 2/6 су одржале предавање 

о дечјим правима уз менторску подршку професорке Александре Ма-

ринковић, а библиотечка секција је израдила више лепих паноа са 

пригодним темама и ученичким радовима. 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА

ДОГАЂАЈИ

ЕДУКАЦИЈА  

О ДЕЧЈИМ ПРАВИМА

Почетком октобра је одржана 

серија радионица у органи-

зацији локалне самоуправе 

за средњошколце. Своја искуства о 

дискриминацији са радионица де-

војке из 2/5 и 2/6  пренеле су у школу. 

Било је занимљиво, у Свечаној сали 

смо кроз пар радионица учени  да 

препознамо дискриминацију, а након 

радионица смо били у обавези да у 

свом одељењу и ми одржимо радио-

ницу на којој ћемо се играти, и учити 

да уочавамо различите врсте дискри-

минације на разним нивоима. 

 
Маја Бирманчевић, 4/6
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Ученици и ученице Економ-

ске школе „Стана Милано-

вић“ имали су прилику да 

активно учествују у предавању под 

називом „Да ли су везе данас без-

везе?“ одржаном у анексу Библио-

теке шабачке. Катарина Јовановић, 

дипломирани психолог и мастер 

неуролингвистичког програми-

рања, је заједно са шабачким сред-

њошколцима кроз интерактивни 

приступ истражила теме које опте-

рећују и напрежу неуроне младих 

људи. Шта је љубав? Како је препо-

знати? Како је разликовати од стра-

сти или заљубљености? Шта је 

добра, а шта лоша веза? Како да у 

потрази за другим не изгубимо 

себе? 

 

Госпођа Јовановић је, користећи се 

како својим академским знањем 

тако и искуствима у терапијском 

раду са адолесцентима, прибли-

жила осетљиву тематику млађој по-

пулацији. Разбијање најчешћих за-

блуда о љубави, приближавање 

теорије психологије као и анализа 

личних искустава како младих 

тако и старијих у служби су најваж-

нијег тинејџерског задатка – бри-

сање илузија из менталних мапа и 

бољи однос према покретачким 

емоцијама и болу које оне не-

избежно носе. 

 

Према речима једног од очева мо-

дерне психијатрије, Карла Густава 

Јунга, срећан човек није онај у 

чијем животу нема бола, већ онај 

који је научио да херојски излази 

на крај са патњом спознајући соп-

ствени ум. Емоционална патња 

јесте нуспојава љубави, али је и га-

рант очувања менталног здравља, 

посебно код младих. Ако нисмо 

спремни за разговор о овим те-

мама, нисмо спремни ни да их 

практично доживимо. 

 

 Лука Д. Лазаревић, 4/5

ДЕКОДИРАЊЕ ЉУБАВИ
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НА ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦУ ОДЛАСКА 
ДАНИЛА КИША

ДОГАЂАЈИ

О Данилу Кишу смо нешто мало сазнали у основној 

школи, а његову рану збирку новела Рани јади 

смо радили сада, у првом разреду, два часа по-

што смо посетили изложбу. 

 

Када смо дошли да посетимо ретроспективну изложбу у 

Библиотеци шабачкој, био је баш дан на који је пре триде-

сет година умро Данило Киш. Мој задатак је био да обра-

тим пажњу на професионалну биографију писца. Била сам 

зачуђена јер он није био неки кафански човек, знао је више 

језика, имао озбиљне државне задатке и функције и стизао 

да много пише и пуно се дружи са другим писцима. Жао 

ми је што му је живот био тежак, а врло је необично што се 

у једном писму исповедио да је рак од кога је умро личио 

на цвет, сликовиту представу рака његовог јунака из једне 

од његових најбољих приповедака. То изгледа као да је 

сам одредио своју судбину. Допала ми се изложба. Било је 

пуно фотографија, докумената и писама, а и занимљивих 

анегдота. Осим нашег одељења 1/5, изложбу је посетило и 

одељење 1/2. 

Јована Дамњановић, 1/5
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Обишли смо сајам на дан 

његовог отварања. Гужва 

није била велика,   било је 

пријатно боравити међу штандо-

вима са књигама.  

 

Занимљив културни програм затво-

рен је примопредајом Отворене 

књиге коју је  Амр Алгувејли, амба-

садор Египта, уручио отправници 

послова амбасаде Румуније у Србији 

Ирини Елен Нити, следећем до-

маћину сајма. 

      

Сајам књига не само да је културно-

образовни догађај већ доприноси и 

упознавању других култура и униш-

тава све разлике међу различитим 

верама, бојама коже и различитим 

пореклом. Добра је организација, ве-

лики попусти, а осим књига можете 

пронаћи и разне сувенире.       

ЕКОНОМЦИ  
НА ШЕЗДЕСЕТ И ЧЕТВРТОМ САЈМУ КЊИГА

Сајам су обележили   многи инте-

ресантни догађаји. Последњег 

дана сајма и посетиоци   и учес-

ници заиграли су танго. Издавачка 

кућа Логос организовала је па-

метну учионицу не би ли заинте-

ресовала младе посетиоце, што је, 

по мом мишљењу, био најбољи део 

сајма.  

 

Драго ми је што се овакви догађаји 

одржавају јер су књиге највеће благо 

наше културе.  

Сара Стевић, II7
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ИЗЛЕТИ

Пре сајма књига, наш весели аутобус је посетио Зе-

мун и задржао се у шетњи  и обиласку  Земунског 

кеја и Гардоша. 

 

На Кеју су нас дочекале птице и мутан Дунав. Успут смо 

чули причу о настанку и знаменитостима Земуна, Сибиња-

нин Јанку, о коме певамо у нашим народним песмама и ле-

гендама везаним за Гардош. Уз стрме улице смо стигли до 

куле. Поглед на ушће Саве у Дунав, Земун и Београд са друге 

стране је био упечатљив. Неки од нас су обишли музеј, а неки 

су се попели на кулу. Стрмим улицама смо сишли у подножје 

крај Дунава и шетали уз воду крај цветних башта и кафа-

ница на отвореном. 
Исидора Милутиновић, 1/2

ГАРДОШ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

Као и сваке године, професор Ћира Мемедо-

вић је организовао дневни излет. Стигли смо 

у Крагујевац, а врућина је била све јача. До-

шли смо до споменика где је био већи број поли-

тичара, и мноштво деце из разних школа. С обзиром 

на атмосферу у Крагујевцу врућина је била занемар-

љива. Програм је био одличан, док смо ми стајали са 

стране и уживали у том истом програму. 

 

Симић Кристина, II1

КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА НЕЗАБОРАВ
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Део посете Београду био је намењен и 

обиласку ретроспективне изложбе, 

светског уметника перформанса број 

један  - Марине Абрамович. Ишли смо ми који 

смо то хтели и који имамо довољно година да 

можемо да се носимо са искривљеним и необич-

ним начином на који преноси оно што осећа. 

Било нам је чудно и нисам сигурна да ли ми се 

допада или ми се не допада. Свакако, драго ми 

је да сам видела нешто другачије. 

 

Они који су пропустили ретроспективну из-

ложбу „Чистач“, можда више неће ни бити у при-

лици да кажу да су видели чиме се Марина ба-

вила. Њена популарност је тако велика да је 

високо брендирана у светској уметности, па је  

вредело бити део тог света, Нисам се до сада су-

срела са перформансом као обликом уметности, 

свакако ми је ово била новина. 

 

Вања Игњатовић, 4/6

МАРИНА АБРАМОВИЋ ЗА П
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ПУНОЛЕТНЕ

ИЗЛЕТИ
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ЕКСКУРЗИЈЕ
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Тачно се знао датум поласка на матурску екскурзију. То је био дуго ишчеки-

вани 4. октобар. Тог јутра смо се окупили, на већ добро познатом месту, ис-

пред Хотела "Слобода"  и када је сат показао 05:00 сати, аутобуси су кренули 

један за другим. Као поклон од агенције смо добили обилазак Љубљане и 

уколико буде било лепо време планирано је да је посетимо. Иако нас је време 

послужило и било веома топло, спречиле су нас друге околности. Да смо 

отишли у Љубљану, не бисмо стигли на договорену вечеру у хотелу Центро 

туристико Гардесано у Бусоленгу, па смо стога наставили пут ка Италији. У 

Бусоленго смо стигли око 20:00 сати и тада је већ било време вечере. Након 

вечере је почело дружење, не само са ученицима наше школе већ и са нашим 

вршњацима из других градова Србије који су такође били на екскурзији.  

 

Другог дана екскурзије смо се, након доручка, упутили ка језеру Гарда у ме-

сту Сирмионе. Предивно место за опуштање које је испуњено бродовима и 

јатима галебова, чијег призора ћемо се радо сећати. Следећа станица нам је 

била Верона. Прва асоцијација на Верону су свакако Ромео и Јулија, чије смо 

куће посетили, а затим и трг Бра, Ербе, трг Сињорија, као и Арена. У догово-

рено време смо кренули ка Лидо ди Јесолу и хотелу у коме ћемо боравити 

наредна три дана.  

 

Трећег дана смо се запутили ка Падови и Вићенци. У Падови смо имали 

прилику да разгледамо знаменитости града какве су базилике Св. Антонија, 

Трг дела Вале, главна катедрала, док смо у Вићенци видели само уже језгро 

града. Уследио је повратак у Лидо ди Јесоло. Те вечери је организована посета 

дискотеци која се налазила недалеко од хотела. 

 

Следећег дана била је на реду Болоња. Студентски град, који је јако лепо 

сређен, оставио је на нас диван утисак. Време у Болоњи смо провели разгле-

дајући Трг Мађоре, трг и фонтану Нетуно, базилику Сан Петронио и торњеве 

Азинели и Гаризенда из 12. века. Након слободног времена кренули смо ка 

Лиду. 

 

Последњег дана екскурзије било је планирано да се посети Венеција. Након 

одјаве из хотела, упутили смо се ка њој. У тачно време смо се сместили на 

брод и након пола сата вожње стигли до одредишта. Обилазак смо започели 

посетом Тргу Сан Марка и истоименом базиликом, након тога је уследила 

Дуждева палата, звоник Кула са сатом, Мост уздисаја и Мост Риалто. Затим 

смо имали слободно време за разгледање овог прелепог града на води. Због 

свих лепота које пружа, Венеција с разлогом и јесте најскупљи град Италије. 

Када је упознате бар мало, схватите да вреди оставити у њој новац. Уследила 

је вожња бродом до Пунта Сабионе а затим и наставак путовања ка нашем 

граду.  

 

Шабац нас је дочекао 8. октобра после поноћи. 

                                                                                                    

  Маја Бирманчевић, 4/6

ЛЕПА  ИТАЛИЈА

ЕКСКУРЗИЈЕ
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Полазак је био 27. септембра у раним јутарњим часовима. Након дуже вожње, 

у вечерњим часовима стигли смо у Паралију. Слободно време смо провели у 

шетњи, а главни провод био је у хотелским собама. Следећег дана, након до-

ручка кренули смо до оближњег града, односно Катеринија. Након кратког 

заједничког обиласка и упознавања са градом, имали смо слободно време. 

По доласку из Катеринија, одмах смо отишли на плажу. Лепо време и топло 

море употпунили су доживљај. Дан нам је прошао у купању, сликању, вожњи 

на педалинама. Те вечери смо ишли у дискотеку где смо се одлично провели.  

 

Након напорног дана и дискотеке, на жалост наших професора, поново смо 

се окупили у собама. Ујутру, након доручка, упутили смо се у радионицу за 

израду икона. Након посете  радионици, наставили смо пут ка Метеорима. 

У преводу са грчког метеора значи -  ни на небу ни на земљи, односно обе-

шени у ваздуху. Сам пејзаж изгледа као да су стене безмало попадале са 

неба. Некада је било двадесет четири манастира, док их данас има само 

шест. Велики Метеори је један од шест манастира, највећи. Баш овај манастир 

смо посетили. Посвећен је Преображењу Господњем. Његова изградња је за-

почета у четрнаестом веку, од стране Светог Атанасија и  Јоасафа, односно 

Уроша Немањића. Прешли смо око 200 степеника до улаза. На самом улазу 

девојке су добиле сукње. У оквиру манастира налази се и музеј који нам при-

ближава елементе монашког живота. Данас се у овом манастиру налазе 

најлепше фреске у Грчкој. 

 

Након обиласка комплекса манастира Метеори, посетили смо Цркву Свете 

Петке (Параскеве) у кланцу Темпи. Легенда каже да је неприхваћена и про-

гањана од свог народа, Параскева бежала и крила се по пећинама. Док је бо-

равила у овој пећини, сузе које су јој потекле пале су у речицу која је ту изви-

рала у пећини и према веровањима та вода је лековита за очи, па се туристи 

умивају када дођу. По доласку у хотел, почели смо да се спремамо за диско-

теку.  

 

Дошао је на ред и последњи дан наше екскурзије. Уморни и ненаспавани кре-

нули смо ка Солуну. Српско војничко гробље Зејтинлик било је наша прва де-

стинација коју смо посетили у Солуну. Тамо нас је дочекао, видно стар, чича 

Ђорђе. Он данас брине о гробљу и прича свим посетиоцима приче из давнина. 

Српско гробље представља централни део комплекса на Зејтинлику. 

 

У његовом центру се налази капела у којој је сахрањено 5580 српских ратника 

страдалих на Солунском фронту. Поред капеле налази се и гробље, где су по-

ред наших, сахрањени и француски, енглески, руски и италијански војници. 

Након обиласка Цркве Светог Димитрија и Аристотеловог трга кренули смо у 

Шабац. 

 

Стигли смо видно уморни, али и пуни лепих утисака које смо данима пре-

причавали.  

Исидора Јанковић, 3/5

ГРЧКА ЗА ЕКОНОМЦЕ

ЕКСКУРЗИЈЕ
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Ниш, илити Наис, град је у ком је ро-

ђен Константин Велики, такође је и 

град који не зна за падеже, па тако, 

док шетате улицама, уживате у ле-

поти града  и слушате неправилно из-

говорене речи. Оно, што смо приме-

тили јесте да су људи у Нишу изузетно 

љубазни и наивни. Као и на свакој 

другој екскурзији, нико није желео да 

посећује старе, досадне ствари, али 

пар места које смо посетили ипак су 

улепшали наше путовање. 

 

Од лобања је подигнута Ћеле-кула:  

ћеле на турском језику значи кула од 

људских лобања. Ћеле-кула је четво-

роугаоног облика, висине око 4 метра. 

Главе су биле окренуте ка посмат-

рачу, а биле су утврђене кречом и пес-

ком. Било је 952 лобање, у 14 редова 

са сваке стране. 

 

Да, можемо даље о чињеницама које 

већ знате, али хајде нешто занимљиво! 

 

Први пут када смо ушли, неко из мог 

одељења је погледао једну од лобања 

и рекао: Па овај има боље зубе од 

мене! 

 

Накратко, настала је расправа о томе 

да ли зуби могу уопште толико дуго 

да стоје. На крају, дошли смо до тео-

рије завере, закључили да је то све 

лажирано и да су лобање направ-

љене од пластике. Изгледа да никад 

нећемо знати праву истину... До сле-

дећег путовања чекала нас је очајна 

хотелска храна и још једна бурна и 

непроспавана ноћ.  

 

Следећег дана посетили смо и чу-

вену Ђавољу Варош. Постоје две ле-

генде везане за овај локалитет. Једна 

је да су фигуре у Ђавољој Вароши у 

ствари окамењени сватови, а друга 

је да су те фигуре у ствари ђаволи 

којих смо се ослободили. 

 

Легенда  прича о скромним и вери 

приврженим људима који су сметали 

ђаволу, те им је он спремио ђавољу 

воду да забораве на родбинске од-

носе. Пошто су пили ту воду, омам-

љени мештани реше да венчају брата 

и сестру. Ђавољи план је покушала да 

спречи вила, која према легенди и 

дан-данас држи под својом заштитом 

овај крај. Вила није успела да уразуми 

сватове и они кренуше са младен-

цима ка цркви на венчање. Она се 

онда поче молити Богу да на неки на-

чин спречи родоскрвнуће. Бог ус-

лиши њену молбу, споји небо са зем-

љом, дуну јак, хладан ветар и 

окамени сватове са младенцима. 

 

Колико год прича звучала интере-

сантно и колико год предивна при-

рода била, на путу ка "окамењеним 

сватовима” и иако смо сви знати-

жељни, била сам сад и никад више. 

Пут је исувише стрм, плашим се ви-

сине и бубе су свуда! Ово су жалбе 

једне од девојчица са којима сам ше-

тала. Да истина је све то, али ако се 

добро припремите, уживаћете у див-

ном погледу и још лепшим сликама. 

Чак смо и упознали групу старијих 

жена, бакица које су планинариле. 

Можда смо чак видели и вилу? 

 

Концентрациони логор на Црвеном 

крсту представља један од мало-

бројних сачуваних фашистичких ло-

гора у Европи, који и данас на аутен-

тичан начин сведочи о страдању 

комуниста, партизана, српског, ром-

ског и јеврејског становништва за 

време немачке окупације Ниша и 

Србије ( 1941-1944.). У њему се налази 

главна логорска зграда, две помоћне 

приземне зграде, два торња, две ос-

матрачнице, стражаре и чесме. У глав-

ној логорској згради која је претворена 

у музејски комплекс, посетиоци могу 

да виде самице, просторије у којима 

су боравиле групе затвореника, њи-

хове потресне поруке на зидовима, 

као и личне предмете какве су доку-

мента, писма и фотографије. 

Да, посетили смо и ово место, многи 

нису обраћали толико пажње на оно 

што се дешава и на то где смо док 

нисмо почели да читамо имена са 

списка убијених и несталих. Понеки 

су проналазили своја презимена, 

међу њима сам била и ја,  па нас је 

прожимала језа. Како је моја друга-

рица рекла: Ово место одаје лоше виб-

рације, и негативну енергију. Што је 

чудно, јер унутар тих капија заправо 

је било свеже и пријатно. 

                                                                                                  

Сара Стевић,  2/7
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КОНСТАНТИНОВ ГРАД 
ОСЛОБОЂЕНИ ЂАВОЛИ, ПРЕЗИМЕНА СА СПИСКА

ЕКСКУРЗИЈЕ
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ГДЕ СМО БИЛИ, 
ШТА СМО РАДИЛИ

Новембар – месец у коме се захуктава 
свака школска и ваннаставна актив-
ност. Ове године ћемо га памтити по 
планетарно блиставим успесима на-
ших ученица, такмичарки у борилач-
ким спортовима Ањи Којић, Сандри Ко-
вачевић и Јовани Артаутовић , које су 
се на нивоу светског такмичења, де-
лом, појавиле и као наше ученице. До-
гађај који ће у ученичком животу бити 
најзначајнији у новембру је дружење 
са другарима из Илијаша надомак Са-
рајева, а школа ће овај новембар пам-
тити по конкурсу ЕУРОБАНКЕ на којем 
смо као школа освојили значајна сред-
ства и опремили кабинет за стране 
језике и електронску библиотеку.Пово-
дом отварања кабинета имали смо и 
свечаност на којој су се исказали наши 
кувари, конобари, ученици – рецитори 
на енглеском, руском, немачком, фран-
цуском и српском језику. Од спортских 
догађаја издвајамо да су баскеташице 
освојиле међуокружно и пласирале се 
на ученичку олимпијаду, а добили смо 
и градске првакиње у футсалу. Култу-
ру смо упијали у музеју, библиотеци, 
планетаријуму.    Н

О
В

Е
М

Б
А

Р
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ДОГАЂАЈИ

Светска бронза у обарању руке

Фудбалерке на градском трону

Обука за израду пројеката

Баскеташице 
олимпијке

Музејска поставка
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Говори добрим стилом

Вицешампионка 
света у каратеу

Шампионка света у  
каратеу

Светионик знања
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Део актива колектива, присуствовао је 

Четвртој конференцији економиста у 

Београду. Економистима Србије се по-

здравном речју обратио декан M.Боричић.

АКТИВНИ 
АКТИВ ЕКОНОМИСТА

ДОГАЂАЈИ

ПОСЕТА  
СТАЛНОЈ МУЗЕЈСКОЈ ПОСТАВЦИ

Ученици одељења 2/5, 2/6 и 2/9 посетили 

су сталну поставку Народног музеја у 

Шапцу,  где су уз стручно вођење Гордане 

Ковић,  археолога, упознати са праисторијским и 

римским периодом на подручју Шапца и околине.  

 

У оквиру сталне археолошке поставке,  изложени 

су предмети из ових периода,  ту се предмети 

трајно чувају,  а пронађени су на територији 

Шапца и околини града - областима Мачве и Под-

риња.  

 

Тамара Исаковић Ковачевић,  проф. 
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У новембру је почело дружење са мла-

дим из Босне и Херцеговине одлас-

ком групе од десет ученика у Илијаш, 

место крај Сарајева. Они су били де о пројекта 

А где ће млади?  чији општи циљ је јачање ути-

цаја грађанског друштва и доприноса пози-

тивним друштвеним и демократским промена 

које спроводе млади.  

 

Обуком две групе ученика, из Илијаша и 

Шапца, припадницима различитих  етничких 

група, а кроз употребу демократских метода, 

млади су разбијали устаљене друштвено-по-

литичке предрасуде кроз заједнички рад, бо-

равак и дружење. 

 

Поред мапирања простора за младе у општи-

нама Илијаш  и Шабац, пројектом је плани-

рана и едукација о јавној дебати, на којој ће 

учесници научити основе јавног дебатовања, 

те алатима, какви су осмишљавање и цртање 

графита, организовање јавне дебате са пред-

ставницима власти, перформанси, заговарати 

омогућавања простора намењеног њима. Због 

недостатка политичког утицаја њихове по-

требе се занемарују, што код младих људи 

ствара осећај да су маргинализовани у 

друштву у којем живе. Оваква ситуација по-

годује одласку младих, како у веће градове 

тако и друге државе. Ови одласци у друге 

државе су били конкретно тема дебате. Кроз 

вежбање активизма и представљање својих 

идеја у медијима и разговор са представни-

цима институција, те идејних радионица за 

оснаживање пројектних активности, ученици 

су скупљали аргументацију за предстојећу де-

бату о теми положаја младих и њиховом оп-

станку. 

 

Три прекрасна и занимљивим предавањима ис-

пуњена дана нећу никад заборавити, рекао 

нам је Растко Јојић, 3/5. За ово кратко време 

научио сам о Босанцима више него за читаво 

школовање, а и боље сам разумео шта демо-

кратија значи у пракси. 

 

Имали смо неколико врло симпатичних ак-

тивности. Били смо гости на радију, разго-

варли смо са муслиманским верским старе-

шином, обишли позориште и, све у свему, 

видели да се живот младих у Босни не разли-

кује ни по чему од нашег овде, Ми чак слушамо 

и исту музику, кажемо да су нама песме и 

аутори које наглас певамо  исти, иако смо зва-

нично из различитих држава, додаје Вукашин 

Лукић, 2/9. 

 

Професорка Бранкица Поповић, иницијаторка 

учешћа у пројекту нам је рекла шта мисли о 

овом и сличним активностима:   

А ГДЕ ЋЕ МЛАДИ?
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ДОГАЂАЈИ

Увек када се укаже прилика да повежем ђаке 

наше школе са њиховим вршњацима из дру-

гих држава Балкана, обрадујем се. Циљ ми је 

највише да се упознају међусобно, виде ко-

лико су слични и разбију предрасуде једни о 

другима. Најзанимљивије је посматрати их 

на почетку дружења, када су суздржани, и 

како време одмиче колико се зближавају. На 

крају буде суза и туге, не желе ићи назад и 

желе се дружити и радити. Семинари нису 

лаки и много се ради, али невероватна је та 

њихова жеља и енергија коју показују све 

време. 

 

Успешност пројекта гледам кроз то колико 

су ученици успели да се упознају и здруже, 

наравно и науче, али приоритет је дружење 

кроз рад. 

 

И овај пројекат " А где ће млади?" показао се 

као изузетно успешан. Ученици су се дру-

жили, заједно оштро дебатовали и сарађи-

вали. На почетку било је ко је са ким из чије 

школе. Временом ко брани које ставове, не-

битна је школа. 

 

Најдраже од свега, ти ученици остају у кон-

такту, друже се и планирају посете једни 

код других. Има ли бољег критеријума за ус-

пешност?!
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ГАЗИРАНИ НАПИЦИ 
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Завршили смо пројектну на-

ставу којом смо два месеца из-

учавали шта пијемо и купујемо 

у продавницама а мислимо да су со-

кови са значајним процентом воћа. 

Пројектна настава је одржана у оде-

љењу 1/3, у оквиру хемије. Истражи-

вање је обухватило учење о настанку, 

индустријској производњи, хемијском 

саставу, укусима, индустријским 

бојама, заслађивачима. Проверавали 

смо да ли је мит о штетности газира-

них напитака тачан. Јесте, тачан је, га-

зирани напици су пуни шећера и веш-

тачких арома!  

 

Закључке о газираним напицима уче-

ници су формулисали овако: 

 

Закључци: 

Сви сокови (осим сокова без 1

шећера), ледени чајеви, воде са 

укусима и дечје кашице садрже 

велику количину шећера. 

Негазирани воћни напици са 2

садржајем воћа до 50% (некст, 

браво, фруктал, нектар) садрже 

једнаку количину шећера као и 

кока-кола, битер-лемон, спрајт и 

фанта. (Иако сок од поморанџе 

можда делује као много здравија 

алтернатива кока-коли, то је 

варка) 

Негазирани воћни напици са 3

садржајем воћа до 30%, поред ог-

ромне количине шећера садрже 

вештачке боје, конзервансе и веш-

тачке заслађиваче. 

Велико разочарење су ледени 4

чајеви, који садрже велику ко-

личину шећера, а веома малу ко-

личину чаја (0,1%). Такође садрже 

вештачке ароме, боје и вештачке 

заслађиваче.  

Браво лимеса воћни напитак од 5

јабуке садржи мање од 10% при-

родног сока, вештачке боје, ли-

мунтус, вештачке ароме, велику 

количину шећера и више врста 

конзерванаса. Убедљиво је најне-

здравији. Врло сличан састав 

имају воћни напици  тубе и хело. 

Шећерне водице са много хемије. 

Најздравији сокови, односно, со-6

кови са најмање штетних суп-

станци су некстови и фрувитини 

сокови без додатог шећера . Не 

садрже никакве адитиве и немају 

велику количину шећера. 

Већина произвођача "крије" по-7

моћу одређених шифри вештачке 

боје, конзервансе и вештачке за-

слађиваче. 

Ако баш морате да пијете сокове, 8

нека то буду сокови без додатог 

шећера. Обавезно читајте састав 

на амбалажи.  

 

Оља Савић, проф.
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У склопу предмета Агенцијско-туристичко посло-

вање, ученици I-3 туристичко-хотелијерског 

смера, током јучерашњег дана, а у оквиру про-

грама обуке за Младе волонтере, посетили су нове про-

сторије Туристичке организације нашег града.  

 

Том приликом упознали су се са активностима, органи-

зацијом и функционисањем ове, за наш град, важне уста-

нове. 
Катарина Стојићевић, педагог

ТУРИЗМОЛОЗИ  
У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА

ДОГАЂАЈИ

ПРИСУТНИ НА ДЕБАТИ  
КАКО ЈЕ ДОШЛО ДО ЈУГОСЛАВИЈЕ

Дебата је облик демократског изјашњавања својих ставова и 

ове године је на више начина брендирамо кроз школске ак-

тивности.  Знатан број ученика присуствовао је сучељавању 

ставова два образована, стручна, идеолошки супротстављена исто-

ричара. Од учесника ове дебате смо могли да се научимо културном 

понашању и у ситуацији кад су им закључци о корисности појаве каква 

је била Југославија супротни. Било је занимљиво што су им се мишљења 

повремено поклапала. Један број ученика је дошао самостално, један 

је, као део дебатне секције, дошао са жељом да се учи дебатовању. Од-

мереност, поштовање ставова другог и објективни, чињенични говор 

били су одличан пример комуникације у којој се поштује и активно 

слуша саговорник и уважава публика. 

                                                                                           Вања Игњатовић, 4/6
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СТАНА МИЛАНОВИЋ 
ИНСПИРАЦИЈА И ПАМЋЕЊЕ ЗА ПОТОМКЕ

Под крилатицом: Будите про-

мена коју желите да видите 

у свету, 7. новембра је одр-

жано предавање у част добротворке 

наше школе Стане Милановић, а по-

водом завршетка мурала на згради у 

истоименој улици коју је фирма СЕТ 

урадила као омаж знаменитим љу-

дима града, па је и Стана међу њима 

нашла своје место.   Предавање jе реа-

лизовано у сарадњи Библиотеке ша-

бачке, Економске школе Стана Ми-

лановић и шабачког преузећа СЕТ. 

 

Мурал са ликом Стане Милановић 

краси нову стамбену зграду у кварту 

близу Економске школе. Композицију 

од 130 квадрата, која симболизује муд-

рост, борбу за равноправност жена, 

слободу и богат унутрашњи живот 

добротворке осмислио је и осликао 

уметник Ђорђе Зечевић. На преда-

вању су говорили: Татјана Марковић, 

начелница Одељења друштвених де-

латности, Соња Мијатовић Јокић, ди-

ректорка Економске школе Стана 

Милановић, Миленца Срећковић, ди-

ректорка фирме СЕТ и Ђорђе Зечевић, 

уметник. 

Данијел Бабић, 2/7
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ТРЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА ЕКОНОМАЦА НА 

СВЕТИОНИКУ ЗНАЊА 

ДОГАЂАЈИ

ПОД СЈАЈЕМ  

НОВОСАДСКИХ ЗВЕЗДА 

Одељења 1/1, 1/3, 

1/9 и 2/4 данас 

су посетила 

планетаријум у Новом 

Саду, слушала заним-

љиво предавање о на-

станку звезда, комета, 

небеских тела и осталих 

небеских чари. 

 
Оља Савић, проф.

О пројекта под називом Све-

тионик знања упознала нас 

је педагог школе Катарина 

Стојићевић:    

Да се сјајна искуства наших ђака који су 

прошле године освојили друго место у из-

ради пројекта при „Светионику знања“ 

преносе, говори и овогодишње учешће 

наше Саре Крсманић која је претходног 

викенда боравила у Вршцу. Пројекат 

„Светионик знања“, који спроводи Асо-

цијација за афирмацију културе (АСК), 

а финансира Амбасада Сједињених Аме-

ричких Држава у Србији, односи се на об-

разовање, васпитање и обуку младих. 

Пројекат представља такмичење 60 

средњошколаца подељених у 15 тимова 

а надамо се да ће тим из Шапца чији је 

наша Сара Крсманић члан, ове године 

имати сјајну пројектну идеју! 

  

Сарини утисци о учешћу су следећи: 

Сваки моменат рада на пројекту Све-

тионик знања за мене је било искрено 

уложено време. Колико год да је некада 

било тешко, решавајући проблеме и за-

датке које сам имала пред собом 

осећала сам се зрелије и способније за 

све оно што следи. Исти су ми у великој 

мери улили сигурност да мислим и го-

ворим слободније и максимално верујем 

у могућност доприноса тиму. Након 

свега могу да кажем, чак и без мини-

малне дозе хиперболе, да сам упознала 

сјајне људе, стекла непроцењиво иску-

ство које ће ми, сигурна сам, веома 

значити.
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Захваљујући средствима прикупљеним 

хуманитарном Мастеркард картицом 

Еуробанк велико срце наши ученици  

добили су опрему за нову електронско-језичку 

лабораторију, која ће ђацима омогућити учење 

страних језика на најсавременији начин. 

 

У присуству представника Еуробанке на чијем 

смо конкурсу победили, представника Мини-

старства просвете, медија, управе школе, про-

фесора и ђака, данас смо се радовали, реци-

товали, причали о корисности улагања у 

школску опрему, захваљивали се за подршку 

и велика материјална средства која су нам да-

рована и обећали да ћемо бити као институ-

ција још бољи, успешнији, занимљивији, рад-

нији. Наши кувари су се побринули за закуску, 

наши конобари за послужење гостију. 

 

Свечаност је водила Александра Џаферовић, 

представник менаџерског тима Еуобанке и 

конкурса. О значају пројекта помоћи економ-

ским школама говорио је заменик министра 

просвете Александар Пајић и госпођа Сла-

вица Павловић, председница ИО Еуробанке, 

која је присутне упознала са начином на који 

се са донаторске картице прикупљају средства 

за сличне подухвате. 

 

У име школе за донацију се захвалила дирек-

торка Соња Мијатовић. 

 

Оно што је веома значајно је познавање језика 

у савременој школи за будућа занимања на 

тржишту рада, али и образовно усавршавање, 

како садашњих, тако и будућих генерација- 

рекла је директорка Економске школе Стана 

Милановић Соња Мијатовић Јокић. 

 

Вредност донације износи 1.000.000 динара и 

пројекат Школа као нацртана за Вас је реали-

зован у сарадњи са Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја са циљем да се 

ученицима економских школа омогући ква-

литетно стицање знања и вештина. 

 

Желимо да побољшамо услове рада и учења у 

средњим економским школама, те смо веома 

поносни на свој први самостални пројекат 

који обухвата више активности. Једна од њих 

је конкретна помоћ у материјалним сред-

ствима (опремање стручних кабинета), а 

друга се огледа у стручним презентацијама и 

гостовањима наших колега као предавача, 

речи су Славице Павловић 

                                   
Сара Стевић, 2/7

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ДО
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ОНАЦИЈЕ ЕУРОБАНКЕ

ДОГАЂАЈИ
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ГДЕ СМО БИЛИ, 
ШТА СМО РАДИЛИ

Последњи календарски месец нам је 
донео старе, очекиване и нове радосне 
догађаје. Старе везујемо за већ тради-
ционалне новогодишње активности у 
вези са хуманитарном акцијом дари-
вање деце и младих са посебним по-
требама, новогодишњим честиткама 
које круже школом и пласманима на 
спортским мегданима. Сања Ђурано-
вић, 2/3, победила је у спортској гимна-
стици на међуокружном такмичењу и 
пласирала се на републичко; рукоме-
таши су се као прваци на међуокругу 
пласирали на државно, а фудбалерке 
су победили на округу. Ове године смо 
се у децембру радовали узвраћеној по-
сети наших другара из Илијаша, а тра-
диционални сајам образовања одржан 
је почетком месеца. Свечаност поводом 
отварања језичког кабинета и дигитал-
не библиотеке и гошћење децембар-
ских гостију, биле су прилика да се као 
школа покажемо у најбољем светлу, 
шта све умемо, знамо и хоћемо.Д

Е
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Р
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ДОГАЂАЈИ

Сања од гимнастике

Дигитална библиотека

Пакетићи за Кућу добре воље
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Рукометни  
гром

Дебатовање  
и дружење

Сајам образовања
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Ученици 4/5 присуствовали су предавању проф. 

др Слободана Антонића Михаило Ђурић као 

социолог у свечаној сали Шабачке гимназије. 

Mанифестацијa Дан Михаила Ђурића je дан сећања 

на великог филозофа који је радни век провео као  про-

фесор Правног факултета у Београду. Већ неку годину 

заредом Град покушава да сачува сећање на његов жи-

вот и дело. С обзиром на то да је рођен у нашем лепом 

граду, овакво неговање успомене је оправдано и са ста-

новишта образовања врло важно, посебно за наше прав-

нике, који ће се са његовим научним радовима сретати 

уколико професионално остану у оквиру правне, фи-

лозофске, социолошке струке. 

 

Маријана Чавић, проф.

ДАН  
МИХАИЛА ЂУРИЋА

ДОГАЂАЈИ

НОГЕ ЈУНАЧКЕ, 
А СРЦЕ ДЕВОЈАЧКО  

Фудбалерке су  освојиле окружно злато у 

Богатићу и тако нас учиниле поносном 

школом у којој девојке играју најбољи 

фудбал. Победиле су након бољег извођења пе-

нала, савладавши школу домаћина - Мачванску 

средња школу, резултатом 4:3.  

 

У нашој школи фудбал међу девојкама веома по-

пуларан спорт, што овогодишњи пласман пока-

зује. 

 

Сара Стевић, 2/7
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САЈАМ ОБРАЗОВАЊA

Четврта година је како Сајам образо-

вања представља централни по-

знојесењи догађај у школи, а ове го-

дине смо га померили у децембар месец. За 

ученике је то прилика да након тестирања 

својих професионалних склоности провере 

сличне понуде на различитим факултетима и 

вишим школама; за матуранте најлакши на-

чин да до конкретних информација о упису, 

пријемним испитима и току студија сазнају 

од студената промотера; за наставнике нова 

прилика да сретну своје старе ученике и не-

кадашње факултетске професоре. 

 

Поред термина, променили смо и место одр-

жавања сајма, проширили смо простор и ма-

нифестацију преместили у спортску халу, а у 

госте нам је стигло дванаест државних и девет 

приватних високошколских установа, једана-

ест факултета и десет високих школа. 

 

Новинарима и медијима било је интересантно 

да је на свим факултетима који се представ-

љају на овом сајму било бивших ученика наше 

школе, који на непосредан начин упознају 

ученике са профилима и смеровима. 

 

Ученици четврте године истакли су да је изу-

зетно важно да на време одлуче шта ће то сту-

дирати и тако имају довољно времена да се за 

студије и спреме. 

 

Надамо се да ће сваке године број присутних 

факултета бити већи, јер ми смо велика школа, 

број потенцијалних студената код нас је, за го-

стујуће високе школе, мотивишући.
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На Окружном првенству у пливању 

златну медаљу освојили су Сташа Илић, 

1/2, Вукашин Станојевић, 2/7 и Вељко 

Личанин, 4/7. Они су се уједно пласирали на олим-

пијске игре које се одржавају у мају у Новом Саду. 

Сребрну медаљу су освојили Емилија Лончар, 2/2 

и Николина Пуповац, 3/3, а бронзани је био Да-

нило Митровић, 4/4.  

Иван Мишић, проф.

ОЛИМПИЈЦИ ПЛИВАЧИ

ДОГАЂАЈИ

САОБРАЋАЈНЕ СИМУЛАЦИЈЕ

Ученици наше школе током викенда били 

су део програма Националне возачке ака-

демије НАВАК под називом Живот за 

младе возаче, где им је на јединствен начин омо-

гућено да без последица доживе ситуације судара 

које могу имати трагичне последице, како би у 

потпуности разумели да безбедност није само пи-

тање прописа. 

 

Комплетан програм одржао се на специјализова-

ним полигонима возачке академије НАВАК са по-

свећеним професионалним тренерима. Вежбе су 

се изводиле на реалним брзинама до 120 км/сат, 

а реалистичност саобраћајне незгоде била је вид-

љива уз технологију симулатора чеоног судара и 

превртања. 

 

Иван Мишић. проф. 
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ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА У 

 КУЋИ ДОБРЕ ВОЉЕ

Пети пут су у организацији Ученичког 

парламента прикупљена средства за 

новогодишње даривање корисника це-

лодневног боравка при Центру за социјални рад. 

Ове године смо спаковали 66 пакетића са слат-

кишима и играчкама. 

 

Наши другари оболели од аутизма веома много 

су се радовали  пакетићима и представници са 

Добром Вилом и Деда Мразом. Гледамо другаре 

из Куће, сваке године расту и постају одрасли 

људи али им је радост и даље иста, дечја. 

 

Након представе, наши ученици су се дружили 

са децом и одраслима, а домаћини су нас поча-

стили похвалницама и послужењем. Већи број 

ученика обишао је Кућу, научио нешто о нави-

кама корисника и начинима рада Куће добре 

воље. 

 

Валентина Игњатовић, 4/6
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ДОГАЂАЈИ

ДЕБАТА И ДРУЖЕЊЕ

Стигао је дуго очекиван петак и нашу 

школу. Исти је значио наставак пројекта 

А где ће млади у оквиру ког смо угостили 

делегацију из Илијаша у нашем граду. Њихов 

први сусрет са нашом школом искористили смо 

за отворену комуникацију, разговор о теми 

Млади треба да оду из земаља региона. Наред-

ног дана, размишљања о поменутој теми пре-

точили смо у аргументе које смо изнели на јавној 

дебати организованој у свечаној сали наше 

школе.  

 

Други део дана био је резервисан за упознавање 

гостију са лепотама нашег града, њихов дожив-

љај истог употпунили су ученици прве године. 

Туристичко-хотелијерски техничари докази-

вали су се  у свом првом професионалном иза-

зову вођења гостију кроз знаменитости града. У 

Школи страних језика Премијер, за драге госте 

из Илијаша одржана је радионица o толеран-

цији и стереотипима. 

 

Дан је заокружен журком која је одржана у на-

шој школи. сви заједно уживали смо у свирци 

локалног бенда. Свечана вечера уприличена за 

госте и домаћине у школском клубу била је рас-

певана и разиграна завршница  допуњавања и 

потврђивања да су нам, како је директорка 

рекла, младост и млада памет драгоцености 

од којих немамо веће.    

 

Понедељак је означен као последњи дан 

пројекта. Наши гости су кренули пут Илијаша, 

сигурни смо са истом емоцијом коју смо ми по-

нели након боравка у њиховом граду. Након 

овог пројекта богатији смо за нова знања и ис-

куства, а посебно су пријатељства доказ да раз-

лике не постоје, колико год се на њима некада 

потенцирало.  

Сара Крсманић, 3/3
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УМ НА ДРУМ,  
ЈОШ УВЕК ВОЗИМ

У спортској хали је организовано преда-

вање о сигурној вожњи и правилном по-

нашању у саобраћају за ученике ста-

ријих разреда, које је на све присутне оставило 

снажан утисак.  

 

Количином новца или марком аутомобила не 

можете да се заштитите од саобраћајне не-

среће. Имунитет на саобраћајне несреће је по-

штовање саобраћајних знакова, речи су Сла-

више Савића, овогодишњег сведока-волонтера 

у МУП-овој акцији о безбедној вожњи. Ове речи 

су уједно и мото предавања. 

 

Од 2015. године  МУП комбинује ову акцију са 

трибином и едукативним и потресним при-

чама особа са инвалидитетом, које су,  грешећи 

за воланом, довеле себе у ситуацију да буду 

инвалиди до краја живота. Ово је начин да се 

скрене пажња будућим младим возачима да 

је мало непажње и небриге довољно да цео жи-

вот жалиш што ниси послушао неки саобра-

ћајни знак или саобраћајни пропис. На овај на-

чин, годишње у Србији предавање под називом 

Још увек возим , чује око 14 000 младих. 

Маја Бирманчевић, 4/6
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Радионице Како да ти ка-

жем  одржана је у оквиру 

предмета вештине комуни-

кације у одељењима 1/5 и 3/6. Зид 

нацртан на табли симболизује ба-

ријеру у комуникацији када изго-

варамо ТИ поруке уперене против 

саговорника, а Мост симболизује 

нешто што спаја људе, као и тзв. ЈА 

поруке, где говоримо о својим 

осећањима и потребама у односу 

са другим људима. 

 Андреа Душкуновић, проф.

РАДИОНИЦА  

О ЈА И ТИ ПОРУКАМА

ДОГАЂАЈИ
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ГДЕ СМО БИЛИ, 
ШТА СМО РАДИЛИ

Овог јануара смо волели хемију и ос-
нивали успешна виртуелна предузећа. 
Одбојкашице су биле друге на град-
ском првенству. Резултати учења и 
рада на часовима постали су коначна 
полугодишња оцена. Исецкан празни-
цима, јануар је месец ушушкан између 
породичних окупљања и празничних 
славља, окрњен очекивањем да се прво 
полугодиште заврши и да се повучемо 
у своје приватне зимске приче, на рас-
пуст.  ЈА

Н
УА

Р
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ДОГАЂАЈИ

Jaнуарске жеље

Учесници светосавске прославе

Учионица је лабораторија
Другопласиране
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Предузетници

Свечана сцена

Прозивамо  
јубиларце

Промоција 
предузећа
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Неко има лабораторију и бројне изговоре, 

неко нема лабораторију али има одго-

воре. Уз мало добре воље и сарадње из-

међу професора и ученика, ученика и ученика, 

обичан час може да постане мала експеримен-

тална радионица, што су ученици 1/3 и показали 

на часу хемије, када су са професорком Ољом Са-

вић, а уз помоћ другова из 4/7 који су имали 

праксу у кухињи, утврђивали пе-ха вредности на-

мирница. Намирнице су позајмљене из школске 

кухиње, а учионица је постало мала истражи-

вачка лабораторија. Утврђене су пе-ха вредности 

лимуна, меса, сирћета, соде бикарбоне и различи-

тих средстава за чишћење. Осмеси на фотогра-

фијама у прилогу најбоље показују успешност 

часа. 

Валентина Игњатовић,  4/6

ЕКСПЕРИМЕНТИСАЊЕ  
СА ПЕ-ХА ВРЕДНОСТИМА

ДОГАЂАЈИ
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Сајам виртуелних предузећа одржан је као мул-

типредметни час из девет предмета, претежно 

економског усмерења,  у коме је учествовало пет 

одељења друге, треће и четврте године са својим профе-

сорима. 

 

Циљ часа  био је демонстрирати млађим разредима еко-

номске струке све што је потребно за оснивање и функ-

ционисање једног предузећа. На сајму је представљено 

осам различитих струковних предузећа, која су се бавила 

производњом и пласманом роба, од производње и про-

мета кондиторских производа до предузећа за про-

изводњу и продају технике. 

 

Маја Бирманчевић, 4/6
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САЈАМ  
ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ДОГАЂАЈИ
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Сви знамо да је 27. јануар дан резервисан за 

школску славу. Дан Светог Саве почињемо 

свечано,  дочеком драгих гостију, међу којима 

буде највише бивших професора, пензионера. Школски 

хорић нам је отпевао Ускликнимо с љубављу... Прво смо 

ломили колач и слушали свештеничко појање. Обичај 

је да колач  ломе, поред свештеника и директорке, до-

маћин славе и један истакнути ученик. Школска при-

редба је ове године имала у свом програму одломке из 

оригиналних Савиних текстова, пре свих Хиландарског 

типика, беседу Светом Сави Луке Лазаревића, 4/5, до-

кументарни ученички филм у коме се испитује шта о 

Сави знамо и шта нама Сава данас значи. Утврдили 

смо место које лик Светог Саве има у уметничкој књи-

жевности, а потом смо чули и песму савремене српске 

песникиње о вези између Савиног просветитељског 

лика и нашег националног идентитета. 

 

У другом делу свечаности смо се захвалили заслужним 

сарадницима школе из локалне заједнице и уручили 

смо награде професорима који ове године пуне десет, 

двадесет, тридесет и тридесет и пет година рада.  

 

Свечана закуска одржана је у просторијама школског 

клуба који је познат и као угоститељски кабинет.  

 

Сара Стевић, 2/7

СВЕТОСАВСКА  
СВЕЧАНОСТ

ДОГАЂАЈИ



НАША ЕКОНОМСКА  ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ “СТАНА МИЛАНОВИЋ” ШАБАЦ � ЈУН 202082



83НАША ЕКОНОМСКА  ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ “СТАНА МИЛАНОВИЋ” ШАБАЦ � ЈУН 2020

ЈУБИЛАРЦИ

ДОГАЂАЈИ
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Ф
Е

Б
Р

УА
Р ГДЕ СМО БИЛИ, 

ШТА СМО РАДИЛИ

Тек смо се вратили са распуста, али се 
нисмо улењили у активностима. Дока-
зи су овде.  
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Штићеницима дома са 

сметњама у развоју 

су за потребе разо-

ноде током дневног боравка по-

клоњена су два звучника са мик-

рофонима, два таблета и нешто 

материјала за ликовно изража-

вање. 

 

Новац су ученици наставили да 

сакупљају након новогодишње ху-

манитарне акције, па смо та кaс-

није сакупљена средства утро-

шили на овај начин. 

 

Иван Тодић, психолог

ДАРИВАЊЕ  

КУЋИ ДОБРЕ ВОЉЕ

ДОГАЂАЈИ

ТИ СЕ ПИТАШ

Под радним називом Ти се питаш, 

представници Парламента су се данас 

у Градској управи прикључили 

пројекту којим ће, новцем из градског буџета, 

моћи самостално да предлажу, изгласају, спро-

веду акције које се тичу побољшања услова жи-

вота и рада у школи. Договорено је да ученици 

предложе и договоре која би то два сегмента 

школског простора желели да побољшају из-

двојеним средствима и да се то и учини током 

ове и следеће календарске године. 
 
Спровели смо гласање за постер кампање, по-
беднички постер је познат. 
 
Акцију је зауставио прекид у раду школе али ће 
се наставити чим регуларна школска година от-
почне. 
 

Ученички парламент
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Након учешћа у пројекту Млади које је орга-

низовао Институт за медије и различитости - 

Западни Балкан, који се односио на медијску 

и дигиталну писменост, ученица наше школе Жељана 

Пантелић, 3/5, имала је задатак да спроведе радиони-

чарску активност својим вршњацима.      

 

Мешовита група трећег разреда била је у прилици да 

учествује у радионици на тему дискриминације и го-

вора мржње. 

Жељана Пантелић, 3/5

РАДИОНИЦА О  
ДИСКРИМИНАЦИЈИ, СТЕРЕОТИПИМА И ПРЕДРАСУДАМА

ДОГАЂАЈИ
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M
A

R
T

ГДЕ СМО БИЛИ, 
ШТА СМО РАДИЛИ

Последњи радни дан у школи био је  
петнаести март, али смо стигли да од-
лутамо до војвођанске престонице, ор-
ганизујемо успешно општинско так-
мичење из српског језика и одиграмо 
меморијални турнир. Отворили смо и 
званични профил Економске школе 
Стана Милановић на Инстаграму, 
њиме ће управљати Ученички парла-
мент школе. 
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Било је пријатно седети у 

свечаној сали и слушати 

разноврсну поезију и 

добро припремљене такмичарке. 

Према суду стручног жирија, ово-

годишње поетско надговарање 

било је ваљано.  

 

На општинско такмичење ди-

ректно су се пласирале: Тамара 

Шарчевић, Сара Крсманић, Кри-

стина Филиповић, Емилија Тер-

зић и Јована Марић. Баш смо ужи-

вали и веома се радовали 

општинском такмичењу, где 

бисмо се доказивали и надметали 

за даљи пласман. 

Сара Стевић, 2/7

РЕЦИТАТОРСКО  
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

ДОГАЂАЈИ

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР 

 ЛАЗАР СТОЈКОВИЋ

Победници меморијалног турнира Лазар Стојковић су фуд-
балери одељења 4/3. Душан Јосиповић, бивши ученик наше 
школе, одсудио је  меморијални турнир као поклон својој 

школи и у знак сећања на Лазара Стојковића.
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САЈАМ ОБРАЗОВАЊА  
И КЊИГА У НОВОМ САДУ

У среду четвртог марта, група од три-
десет и два ученика путовала је у 
Нови Сад на две образовно-кул-

турне манифестације, сајам образовања и 
сајам књига. Ученицима завршних разреда 
ово је била прилика да се још једном упуте 
у факултетске понуде, за оне факултете 
који нису били присутни на нашем школ-
ском сајму образовања. Ученици првог и 
другог разреда су желели да посете сајам 
књига и упореде своје утиске са београд-
ским сајмом који смо посетили у октобру 
месецу. 
 
     Што се тиче сајма образовања, на њему 
су учествовали искључиво факултети по-
крајинског универзитета, факултети из Уже 
Србије су изостали, тако да смо ускраћени 
за неке информације. Било је занимљиво 
што се у оквиру овог сајма рекламирају и 
средње војвођанске школе, тако да су уче-
ници трећег степена могли да упореде 
своја школска искуства са ђацима кувар-

ског и посластичарског смера, односно да 
пробају њихове производе који су изло-
жени као рекламни материјал. 
 
Сајам књига је много мањи од београдског, 
а и попусти на књиге су знатно нижи. Оно 
што нас је обрадовало је да је пратећи про-
грам сајма занимљив, па смо нас неколико 
одслушали трибину о драмском делу Лазе 
Костића. Као и на сваком сајму, професорке 
су нам препоручиле књиге. Ове године смо 
узели романе Ерланда Луа, Семпер идем 
Ђорђа Лебовића, Маргарит Јурсенар и 
писце које читамо као лектиру. Купили смо 
и неке енглеске приручнике. У оквиру пра-
тећег програма, посетили смо штанд руске 
културе, разгледали производе и слушали 
традиционалну руску музику коју је изво-
дио кијевски женски хор. На Сајму су ор-
ганизоване и ретроспективна изложба ли-
ковних радова Зорана Петровића и 
продајна изложба радова српских мона-
хиња.
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Семиз Аличић, 3/7, освојио је осму уза-

стопну титулу Србије у боксу!

СЕМИЗ  
АЛИЧИЋ 

ДОГАЂАЈИ
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А
П
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И
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А
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 ЈУ

Н

ОД КОВИДА 
ДО НОВИХ УВИДА

Од 16. 3. смо почели да идемо у школу 
на нов начин. Из безбедносних разло-
га, учионице смо испразнили. Ам-
бијент учионице смо заменили  про-
стором приватних соба, а предавања 
уживо  смо заменили онлајн наставом. 
Ово је била прилика да проверимо 
своја дигитална знања и утврдимо ос-
новне информатичке способности. Из 
овог периода смо, свакако, изашли 
оспособљенији за комуникацију на да-
љину. На самом почетку, били смо збу-
њени и уплашени пред непознатом, 
непосредном опасношћу од вируса 
због ког је планета променила свако-
дневни ритам. Надамо се да ће ова три 
месеца  остати усамљена анегдота из 
ђачког живота.
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Поштована децо, 

Школа није школа без ваше 

граје, смеха и лепоте. Учионице 

и клупе самују... Ходници широм 

отворених очију, упртих у врата, 

очекују ваше кораке. Чекамо вас 

- жељно! 

 

Хвала вам што сте се укључили 

у наставу на даљину, што својим 

професорима одговарате на по-

стављене захтеве и радите до-

маће задатке. Пресек форматив-

них оцена (односно ваших 

досадашњих ангажовања) 

важан је за коначну оцену коју 

ћете имати. Зато радите, ула-

жите у себе... и ово ће проћи. 

 

Чувајте своје здравље, поштујте 

упутства и захтеве како бисмо се 

једног од наредних дана без-

бедно и од срца загрлили и сме-

хом отерали ову тишину. 

 

У здрављу са својим породицама 

дочекајте најрадоснији хриш-

ћански празник Ускрс! 

 

Живели, 

Ваша Економска!

ДОГАЂАЈИ

Текст и фотограгија; Соња Јокић, директорка
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Збили смо редове. 

 

Ваши професори и одељењске старешине су лавовски одрадили свој део посла. Сада 

је ред на ВАС и ВАШЕ ангажовање. 

 

Верујем у ту добру енергију, младост, поштење, вољу и жељу коју поседујете. 

Због Ваше будућности смо сви ту, за Вас. 

 

Схватите ОЗБИЉНО ову ситуацију, поштујте упутства и правила за живот у ванред-

ном стању, чувајте своје здравље али и здравље Ваших ближњих. И радите...учите и 

одговарајте на постављене захтеве. Одговорно тврдим да ће се сваки ВАШ рад и 

труд вредновати. 

 

У име будућности чији сте ВИ симбол... са пуно љубави и поштовања, знам да сте од-

говорни и свесни озбиљности ситуације. 

 

У име ваших професора, свих запослених и у своје лично име, желим Вам срећан 

рад и добро здравље. 

 

Ваша Економска вас очекује. 

 

С пуним поштовањем 

Соња Мијатовић Јокић, директорка

Фотографисао Немања Јаковљевић, проф.
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Професори су људска бића чије способности 

у целини не долазе на увид у учионици, ход-

нику, канцелари, седници, већу, екскурзији. 

Да наша колегиница, професорка правне групе пред-

мета Љубица Симић  уме да шије, то смо знали, али 

да има чаробну вољу да нам сашије и донесе маске, 

то нисмо. Јер, школа је наставила да ради и кад су се 

врата званично затворила за ученике и професоре. У 

њој су остали да дежурају делови управе, делови ад-

министрације, педагошкопсихолошке службе и по-

моћно особље.  

 

У њихово и наше име, Љубо, хвала!

ЉУБИНЕ  

ЗЛАТНЕ РУКЕ 

ДОГАЂАЈИ
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СИМЕОН ЧОЊАГИЋ: 

ПРВИ У  ЕВРОПСКОМ КВИЗУ НОВЦА 

Е вропски квиз новца је го-

дишња иницијатива финан-

сијског образовања коју ор-

ганизују удружења банака Европе, 

уз координацију Европске банкар-

ске федерације из Брисела. У квизу 

учествују преко 30 земаља Европе. 

Њихов циљ је промоција финан-

сијске писмености, а једна од ак-

тивности је квиз новца. 

 

Како смо сазнали за овај квиз објас-

нила нам је професорка Татјана 

Алимпић, менторка и иницијатор да 

се укључимо у такмичење. 

 

Крајем јануара, школска управа Ва-

љево је проследила свим основним и 

средњим школама допис о овом так-

мичењу. Учесници су могли да имају 

од тринаест до петнаест година 

старости. Након што сам упознала 

правила и материјал за такмичење, 

изабрала сам троје најбољих уче-

ника који су се пријавили. Такмичење 

подстиче такмичарски дух али за-

хтева и  повезивање усвојених 

појмова са практичном применом. 

Квиз обухвата знање из неколико 

области: математике, дигиталне 

спретности, финансијске писмено-

сти, знања о Европској унији, новцу, 

буџету, задуживању и штедњи, 

рачуноводству. Ученицима је главни 

мотив била награда, путовање два 

првопаласирана ученика у Брисел, 

где ће наставити да се надмећу али 

и друже са другарима из целе Европе. 

 

Првопласирани Симеон Чоњагић 

овако  је описао своје утиске са так-

мичења: 

За Европски квиз новца сам сазнао 

директно преко професорке 

Татјане Алимпић, која ме је само-

стално упутила у елементарне 

ствари везане за квиз новца. При-

премали смо се већином током на-

ставе и разматрали потенцијална 

питања која би могла да нас у квизу 

затекну. Заједничким снагама смо 

заслужили престижно место. 

 

Први пут ми је да учествујем на он-

лајн такмичењу попут овог. Пи-

тања су била лака, а разлог за мој 

савестан рад и уложен труд. 

Највећа мотивација је дефини-

тивно окружење које нас покреће да 

радимо позитивне ствари, људи 

који упорно и посвећено раде свој 

посао, исти људи који нама мла-

дима постају узор својим речима, 

делима и идејама. Зашто не про-

бати нешто чиме ћето се једног 

дана можда поносити. У данашњем 

друштву је прави и искрени поку-

шај једнак победи, без обзира на ре-

зултат. Ако не пробате, никада 

неће те имати јасну слику колико 

сте близу циља. Све су области 

подједнако занимљиве и тешке, јер 

се са појединим, за ово време у сред-

њој школи, још нисам сусрео. Ни-

када није касно научити, прочи-

тати нешто ново, ма колико вам 

се чинило да је то мала ствар. Уз 

помоћ менторке, професора и дру-

гара, савладавање нових и непозна-

тих области није било толико 

тешко. Такмичење је било на нашем 

матерњем језику, јер су људи схва-

тили да већина деце неће схва-

тити  термине из енглеског језика. 
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ТАКМИЧЕЊА

За једно питање је било предвиђено 

да се одговори  за време од шезде-

сет секунди, што је знатно ути-

цало на резултат такмичења. 

 

Утисци Лее Спасић, трећепласи-

ране у држави у Европском квизу 

новца: 

Школска такмичења су за мене оду-

век представљала изазов. Била сам 

изненађена, уједно и одушевљена 

када ме је разредна Александра Об-

реновић, уз консултације са мен-

торком Татјаном Алимпић, одаб-

рала да будем део овог пројекта. 

Искрено, нисам осећала страх. Раз-

мишљала сам само о том да оправ-

дам указано поверење од стране 

своје школе. Имали смо питања ве-

зана за разне врсте области. Оне 

области које смо већ учили у школи 

биле су лаке. Међутим, са доста 

тема из неких области смо се по 

први пут сусрели. Наравно, уз по-

моћ менторке Татјане Алимпић и 

професора, те недоумице смо брзо 

решили. Такође, морам рећи да је 

моје цело одељење 1/2 сваког мо-

мента било уз мене и то ми је био 

највећи подстрек у том тренутку. 

Са менторком Татјаном Алимпић 

спремали смо се помоћу мате-

ријала (тестова) из претходних го-

дина. Такође, од ње смо добијали и 

додатна појашњења. Појмове сам 

савладала лако, међутим, поента 

је да уз сво знање будемо бржи од 

осталих учесника у одговорима. С 

обзиром на сву ситуацију која се де-

шава у свету и код нас, спремали 

смо се колико су нам то дозвоља-

вали време и услови. У основи, пи-

тања су била веома разноврсна и 

занимљива... Са неким појмовима 

сам се сусрела по први пут, али 

кроз добру едукацију се лако савла-

давају. Уз све то када "укључите" 

логику, нема погрешног одговора. 

 

Свима онима који желе да прошире 

своје видике, који желе да се едукују 

и стално надограђују своје знање и 

себе као личност, искрено бих пре-

поручила ову врсту такмичења. 

Сматрам да уколико нешто не про-

бамо да урадимо, никада нећемо 

знати да ли смо у томе успешни. 

Никада нисам размишљала, када 

сам ишла на такмичења, које ћу ме-

сто освојити. За мене је битно да 

увек нешто ново научим, да се 

усавршавам, едукујем. Моја 

осећања су подељена. С једне 

стране сам задовољна својим успе-

хом, док, са друге стране, помислим 

да сам "тик" до финалиста, на 

један корак од њих и кажем себи да 

сам могла боље... Ипак, мени је ово 

само подстрек за неке нове изазове, 

нека нова такмичења. Резултати 

са пробног такмичења које смо 

имали са осталим кандидатима из 

Европе, показали су наше завидне 

резултате. Срећна сам да имамо 

победника баш из наше школе, Си-

меона Чоњагића и искрено се ра-

дујем његовој победи. 
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ПРВО МЕСТО  
НА ТАКМИЧЕЊУ СТАРТАП И УЧЕНИЧКО 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

На онлајн такмичењу сред-

њошколаца у изради биз-

нис плана Стартап и уче-

ничко предузетништво – осмисли 

идеју и стави је у функцију тим Еко-

номске школе Стана Милановић ос-

војио је прво место. На надметању 

је учествовало једанаест ученичких 

тимова који су презентовали своје 

пословне планове. 

  

Чланови жирија који су оцењивали 

пословне планове били су: Дејан Ву-

котић (председник Извршног од-

бора Агенције за осигурање и фи-

нансирање извоза Републике 

Србије), Марко Дубочанин (пред-

седник компаније Силвер бел груп), 

Стефан Јовановић (финансијски ди-

ректор у Балкан полимерс групи), 

Едо Дуран (консултант у сектору за 

саветовање при пословним транс-

акцијама у ревизорској компанији 

Ернст & Јанг), проф. др Дејан Ерић, 

професор на ББА, др Бранко Жива-

новић, професор на ББА и проф. др 

Светислав Пуновић, професор на 

ББА. 

  

Победнички тим чиниле су Наташа 

Јанчић, Ива Петровић и Јелена Анд-

рић, из Економске школе Стана 

Милановић док је друго место ос-

војио ученик Давид Томић из Пете 

економске школе из Београда, а 

треће место поделила су два тима: 

Јована Илић, Миљана Митровић, 

Невена Стојановић из Правно-по-

словне школе из Ниша и Економско-

трговинске школе из Зрењанина и 

ученички тим из ЈУ Економске 

школе из Бања Луке у саставу: Ми-

лица Туторић, Маријана Пеулић и 

Стефан Иветић



99НАША ЕКОНОМСКА  ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ “СТАНА МИЛАНОВИЋ” ШАБАЦ � ЈУН 2020

ПУ Локал прес наградио је најбоље 

новинске прилоге овогодишњих 

полазника медијске школе писме-

ности у Лозници и међу награђенима су се 

нашле наша Жељана Пантелић и Маја Бир-

манчевић. Жељана је награђена за медијски 

прилог Млади инспиришу младе, а Маја за 

видео прилог о нашој великој школској  и 

спортској звезди Ањи Којић. 

Победнице  
у такмичењу из  

новинарства и 
медијске писмености

ТАКМИЧЕЊА
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УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Куварски и посластичарски 
радови на даљину
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Критика марксизма

„Скоро све идеје су погрешне. Чак и оне 

које на први поглед оставе утисак бри-

лијантности“ – др Џордан Питерсон, 

клинички психолог. 

 

„Капитализам резултира неједнаком 

дистрибуцијом богатства, социјали-

зам једнаком дистрибуцијом сиро-

маштва“ – Винстон Черчил, премијер 

Уједињеног Краљевства. 

 

„Слобода – не питати ништа, не оче-

кивати ништа, не зависити ни од чега“ 

- Ајн Ренд, филозоф, зачетница објек-

тивизма. 

  

„Не можете уништити сиромаштво, 

оно је у очима посматрача“ – Милтон 

Фридман, либерални економиста 

 

ПРЕДГОВОР 

Велики сам изазов задао себи. Ухва-

тити се у коштац са једним од најве-

ћих филозофа и теоретичара 

друштва у људској историји чије име 

кличу и чију идеологију са ватреним 

(скоро религиозним) ентузијазмом под-

ржавају милиони људи. То никако није 

случајно. 

 

На почетку, било би добро разјаснити 

неке ствари. Карл Маркс није био бу-

дала и не може се упоредити ни са јед-

ним дотадашњим филозофом. Зашто? 

Марксов циљ није био изградња детаљ-

ног филозофског система који ће 

разјаснити функционисање стварно-

сти и механизме деловања у свету. 

Његове идеје имале су за циљ прак-

тичну примену и као резултат те 

примене рушење свих постојећих ин-

ституција и промену света. Захва-

љујући његовој речи, потекла је крв. 

Управо та последица, која корен вуче 

из ватрене опијености идејама уто-

пије и револуције, једна је од мојих мо-

тива за детаљније бављење Карлом 

Марксом. Не жеља да оспорим његов 

ум и критикујем његов интелект. 

 

Имам намеру да у наредним пасусима 

покушам да разоткријем штетност 

антикапитализма које нам је препи-

сао. 

 

Критиковао је буржоазију којој је и сам 

припадао. Религије је назвао опијумом, 

а сам је створио још гори отров. Човек 

који хоће да креира рај на планети 

Земљи не може себе назвати нерели-

гиозним. Ту је срж моје фасцинације 

марксизмом. У утиску да ме је увек 

подсећао на ватрену алтернативну 

религију која не пропагира самоспознају 

и ношење са светом какав он заиста 

јесте (као на пример мени врло драга 

филозофија стоицизма), већ позива на 

радикалну и насилну промену. 

 

Имамо ли пред собом истински ге-

нијалног филозофа или проповедника 

материјалистичке вере? 

 

АХ, ТА ПРИРОДА... 

Једна од основних премиса на којој 

марксизам почива јесте виђење исто-

рије као одређене класним борбама и 

разликама и став да су хијерархије у 

друштву резултат искључиво економ-

ских разлика, односно да су оне, како 

би рекли многи постмодернистички 

интелектуалци, социјални конструкт. 

Међутим, Маркса демантује биоло-

гија. 

 

Хијерархије унутар људског друштва 

нису продукт капитализма. Оне нису 

чак ни конструисане људским делова-

њем. Првобитне хијерархије је кон-

струисала еволуција путем природне 

селекције. Осврнимо се на животињски 

свет и њихово функционисање у гру-

пама. Хијерархије су старије и од ка-

питализма и од саме људске врсте. 

 

Оно што Маркс није узео у обзир јесте 

да постоји огроман број разлога због 

којег људско биће може да се нађе у 

стању патње, а да при том ти раз-

лози немају никакву повезаност са со-

цио-економским статусом. Људска 

бића се највише боре сами са собом, са 

њиховим унутрашњим проблемима. 

Најгори рат је онај у глави појединца. 

 

Такође, конфликт човека и природе се 

не појављује код Маркса, мада је он 

примарни извор патње – борба за оп-

станак у хладном и окрутном свету! 

Из тог разлога Марксова идеја утопије 

представља скоро очајнички покушај 

бега од реалности, бега од природе 

ствари, бега од патње и бола који су 

саставни део људског искуства! Како 

нас учи стоицизам, човек пати због 

тога што не жели да прихвати при-

родно стање ствари. 

 

У Комунистичком манифесту се 

оставља јако мало простора за могућ-

ност да хијерархије могу имати пози-

тиван елемент у себи. Хијерархијске 

структуре су неопходне како би били 

у могућности да као врста решавамо 

сложене социјалне проблеме. Јако је 

важно напоменути да функционалне и 

ефикасне људске хијерархије нису ба-

зиране на моћи и до њих се не стиже 

угњетавањем других, већ су засноване 

на принципима меритократије. 

 

Управо потенцирајући значај класних 

подела и представљајући свет црно – 

бело, Маркс занемарује веома важну 

чињеницу. Хијерархије се формирају на 

основу више фактора који нису увек 

економске природе, односно свако од 

нас се може наћи на врху једне хијерар-
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хијске структуре, у средини друге, и на 

дну треће. 

 

Оно на шта се морам осврнути јесте 

идеја диктатуре пролетаријата која 

је у сукобу са марксистичком премисом 

да средина ствара људски карактер. 

 

Ако је буржоазија са својим нагомила-

ним капиталом главни извор зла и не-

правде, једини начин за искорењивање 

зла јесте револуција након које би усле-

дила диктатура пролетаријата која 

би распоређивала капитал који је не-

када припадао буржоазији. Истина је 

да диктатура пролетаријата само 

креира нову елиту – црвену буржоазију. 

Ако је капитал „искварио“ елиту капи-

талистичког друштва, како неће иск-

варити новонасталу елиту која треба 

да руководи и надзире расподелу? Ово 

је сасвим оправдано питање ако ве-

рујете у марксизмом инспирисану тезу 

о „новцу као извору зла“. 

  

АКО СТЕ ЗА СИРОМАШНЕ, БУДИТЕ КА-

ПИТАЛИСТА! 

Како сам објаснио неке заблуде марк-

сизма, време је стати у одбрану тре-

нутно доминирајућег економског си-

стема – капитализма базираном на 

слободном тржишту. 

Прво, важно је напоменути да владајућа 

идеја капитализма није класично либе-

рална већ социјал-либерална или со-

цијалдемократска, односно ретко на-

лазимо примере потпуног 

либертаријанског капитализма. Готово 

увек је у питању слободно тржиште са 

елементима социјалне државе и јаким 

јавним сектором. Дакле, приватна ини-

цијатива доминира, али не брините. 

Нећете умрети од глади или остати 

без здравственог и социјалног осигу-

рања. 

Друго, тврдња да су богати све бога-

тији, а сиромашни све сиромашнији по-

тпуна је будалаштина. Не говоримо о 

разликама идеја, већ о катастрофал-

ном (не)познавању чињеница. 

 

Мит о богатој мањини и сиромашној 

већини пада у воду. Обратимо пажњу 

на статистику која то доказује (из-

вор: "Фактологија", Ханс Рослинг). По-

делићемо према дохотку све људе на 

планети у четири категорије: 

 

први ниво (зарада до 2 долара •

дневно) – једна милијарда људи; 

други ниво (зарада од 2 до 8 до-•

лара дневно) – три милијарде 

људи; 

трећи ниво (зарада од 8 до 32 до-•

лара дневно) - две милијарде људи; 

четврти ниво (зарада преко 32 •

долара дневно) – једна милијарда 

људи. 

 

Подела на нас и њих је илузија. Већина 

света, како сам овде приказао није ни 

богата ни сиромашна, већ се налази 

негде између, у другој или трећој кате-

горији. Њихове деца иду у школу и вак-

цинисана су, жене рађају по двоје деце, 

летују у иностранству уместо да 

тамо одлазе као избеглице. 

Према подацима Светске банке, из-

међу 1990. и 2015, проценат светске 

популације која живи у екстремном си-

ромаштву је опао са 37,1% на 9,6%, па-

дајући испод 10% по први пут. 

 

Реалност капитализма је следећа – 

богати су све богатији, сиромашни су 

све богатији. Можемо слободно рећи 

да је капитализам направио нову 

светску средњу класу. Глобализација и 

технолошки напредак подигли су ми-

лијарде људи из сиромаштва. Међу-

народна и глобална неједнакост су се 

смањиле, истовремено са обогаћива-

њем елита. Цене су све ниже, про-

изводи све доступнији. Корак по корак, 

годину по годину свет постаје све бољи 

и бољи. Тако изгледа слика света за-

снована на чињеницама. 

 

Што се личног дојма тиче, ја куцам 

ово на преносном персоналном рачу-

нару компаније из САД – а , поред мене 

су паметни телефон компаније из 

Јужне Кореје и чаша црвеног вина из 

Молдавије, а у фрижидеру и замрзи-

вачу ми се налази више него довољна 

количина меса, поврћа и млечних про-

извода. 

На паркингу испред зграде од осам 

спратова у урбаној средини паркиран 

је аутомобил моје мајке, произведен од 

стране фирме која је део концерна "Џе-

нерал моторса". Немам права да 

сматрам себе жртвом. 

                                                                                          

Лука Лазаревић, 4/5
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Да ли је Маркс био у праву?

Карл Маркс је немачки филозоф који, у сарадњи са Фридрихом Енгелсом, 

није покушао да објасни филозофију света, него да га измени. Током 20. 

века, сматра се да је 2/3 светске популације себе сматрало маркси-

стима, по угледу на његову филозофију и социјалистичке идеје. За његово време 

је настао међународни раднички покрет чији је највиши степен организације 

била Социјалистичка интернационала. Бескрајно му хвала на томе што је под-

стакнуо раднике да се изборе за своја права, у времену када су их доживљавали 

као стоку (ни данас није боље, али ипак постоје та права која ограничавају ко-

лико - толико моћ директора, начелника, шефова, газди и осталих). Међутим, 

под тим истим социјализмом у Совјетском савезу, који је прерастао у сурови 

комунизам, страдало је на милионе људи због "непоштовања" система и владара 

(да ли био Лењин или Стаљин, свеједно је). 

 

Маркс се у својој филозофији историје послужио Хегеловом филозофијом, који 

каже да ум влада светом. Али, Маркс је историју ипак протумачио као мате-

ријалистичку - нису наше идеје дале смисао стварима, него су подређене њима. 

Овде се не могу сложити са Марксом, јер ипак смо ми ти који дајемо стварима 

смисао, ми стварамо идеју, а ствари су ту већ постојале и без нас. 

 

Маркс се посветио антропологији, тј. проучавању људске филозофије. Њему је 

заиста стало до човека и до људског света. Он наводи да "друштвено биће од-

ређује друштвену свест" - другим речима, да би човек преживео, мора целог жи-

вота радити, јер је смисао његовог живота само материјална производња. НЕ, 

НЕ И НЕ! За друштвено биће могу рећи да је потчињено друштвеној свести коју 

су створили они који владају светом како би водили светски монопол, и само је 

убацили у друштво неприметно, а она се задржава, могу слободно рећи, и по 

пар векова. Кроз историју: фараони, императори, краљеви, цареви, феудалци, 

маршали,председници, масони, једном речју су - бирократе). Могу да цитирам 

наше рок групе стиховима "нико од нас појма нема, да смо давно у машини", или 

"ми смо једна велика хипнотисана гомила". 

 

Да, не смем рећи да није важно радити, наравно да јесте, али само због људске 

егзистенције! Никако не смемо помислити да је то сврха живота, јер сврху жи-

вота можемо пронаћи упознавањем себе, разним путовањима, студирањима и 

проучавањима разних светских литература, па и изласком из зоне комфора. 

На овај начин мислим ој Марксовој идеји. 

 

Маркса је код Хегела привукла и тријадична форма дијалектике где се све своди 

на противречност, коју је Маркс то искористио како би доказао да је цела 

светска историја једна дијалектика, јер у њој постоји противречност или ан-

тагонизам - вечита борба између роба и господара, феудалца и кмета, капи-

талисте и пролетера, или уопштено, између експлоататора и експлоатисаних. 

Рад је прокоментарисао као главну људску делатност, где је човек слободан у 

избору свога стварања, по чему се разликује од животиња (ту се могу сложити  

са Марксом, стварно имамо неограничен дијапазон могућности рада, за разлику 
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од животиња). Маркс капитализам коментарише као опредмећење и отуђење. 

Да човек све што створи, не може да користи у личне сврхе - отуђење од про-

извода рада. Затим, да то човека деградира и физички га исцрпљује - отуђење 

рада. А кад се човек отуђи од рада, он је отуђен и од своје људске природе, а 

због тога, човек је отуђен и од човека, почиње да мрзи онога са ким ради, постају 

један другом конкуренција и ствара се нетрпељивост између њих, исто као из-

међу њега као радника и шефа капиталисте. Нема нигде слоге. Да, овде је у 

праву. Човеку није потребна мржња, он треба да живи у јединству са својом 

врстом и поштује оног другог. Маркс је заиста имао добру намеру да човека 

приближи њему самоме. 

 

И све би то било у реду код Маркса, да није предложио да се укине приватна 

својина, сруши капитализам и да је крајњи циљ светске историје постављање 

комунизма као "идеалног система", где неће постојати антагонизма, јер ћемо 

постати бескласно друштво. Нажалост, живот није бајка. Марксове идеје 

стварно нису имале злу намеру, али човек не би био човек кад не би покушао да 

је злоупотреби. Маркс није био конкретан у својим рукописима, тако да је сваки 

човек 20. века "марксизам" доживљавао другачије, и тражио начин да у тој си-

туацији профитира. Одузимање приватне имовине и није била лоша идеја, "само" 

је имала 2 мане: 

1) Свет није настао за време комунизма и социјализма 

2) Све те приватне својине нису дељене народу, него суих бирократе себи при-

својиле. 

 

Могао бих о филму "Три карте за Холивуд" доста полемисати и дискутовати 

(према мом мишљењу, најбољи домаћи филм), али оно где све Марксове идеје о 

комунизму као бескласном друштву падају у воду, јесте када на крају филма 

(као апсурд о ономе чему је Маркс говорио), Бранислав Лечић, као "узоран" члан 

народне милиције, са Марксовом фотографијом дочекује друга Тита, председника 

републике Југославије, човека који држи све конце у политичком и друштвеном 

животу Југославије, неког без чијег одобрења се не може у држави урадити ништа. 

 

Ово све пишем као социјалиста (још један апсурд), али као социјалиста којем 

економски систем социјализма никад није био одржив, већ као социјалиста 

којем сметају све неравноправности у свету и заиста бих волео да сви живимо 

у слози. Солидарности нам треба, на то је и Маркс мислио. Уверен сам да бес-

класно друштво не може да постоји, бар не у овом тренутку (можда једног 

дана када се човек освести). Капитализам не волим, али је у овом тренутку 

"најмање зло" од свега што смо кроз историју имали. 

 

Са надом да ће социјализам једног дана постати одржив и поштен економски 

систем, или где ће постојати бољи систем од капитализма и комунизма - "смрт 

мржњи, слобода јединству!" 

  

Ђорђе Урбан, 4/5
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Европска инвестициона банка

Европска инвестициона банка је финансијска институција Европске уније. Основана 

је у Риму 1958. године уговором о оснивању Европске заједнице. Финансира инве-

стиционе пројекте који доприносе балансираном развоју Уније. Акционари ЕИБ су 

земље чланице Европске уније. Према том власништву ЕИБ као кредитни институт има 

могућности да на капиталном тржишту набави новац по веома повољним условима по-

што има класификацију ААА. 

 

ЕИБ нема клијенте коју улажу новац него искључиво кредитно финансира пројекте који на 

други начин не би могли да се финансирају или би по веома скупој цени набавили кредите. 

Пројекти које банка финансира морају да имају циљеве развоја Европске уније: 

развој европских индустрија, •

развој малих предузећа, •

стварање прекоевропских мрежа (транспорт, телекомуникације, енергија), •

подршка информационим технологијама, •

заштита природне околине, •

побољшање здравља и образовања. •

Од тих пројекта морају да профитирају најнеразвијене регије. Пројекти морају да привуку 

даље изворе инвестиција. ЕИБ је главни акционар у Европском инвестиционом фонду 

(ЕИФ). ЕИФ је створен 1994. године како би омогућио развој малих и средњих предузећа. 

Финансијска средства се дају путем посредника и државних иституција. ЕИФ делује, осим 

на територији Европске уније, на територије Европске слободне трговинске зоне Исланд, 

Норвешку и Лихтештајн. ЕИБ је аутономна институција. Она ради према могућностима 

капиталних тржишта. Поред тога сарађује са свим институцијама Европске уније. 

 

Сања Миловановић, 4/6
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УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Чему се можемо научити из  
Демостеновог беседништва

Двадесет и први век – процват 

политичког популизма и по-

влађивања емоцијама масе. 

Сведоци смо доношења катастрофал-

них одлука под изговором заступања 

идеала које чине темељ „цивилизације“, 

„друштва“ или „државе“. Идеал, како у 

свакодневном тако и политичком жи-

воту, нису ни статистика, ни чиње-

нице, ни реалност. Идеал који нас води 

у пропаст је емоција, импулс, субјек-

тивно мишљење. Тај идел, потпаљен 

вештим манипулаторима и снагом 

руље може бити директан пут ка про-

пасти заједенице. 

 

Демостенов живот је засигурно прича 

о личном успеху и снази људског духа, 

као и потврда да беседништво није 

ствар природног дара, већ вежбе и 

учења. Ко би имао дрскости да то 

оспорава? Посвећеност, труд и рад 

резултирали су да један болешљиви 

дечак урођено лошег гласа и способно-

сти говора постане један од највећих 

(ако не и највећи) беседник и државник 

античке Грчке. Његов значај за судско 

беседништво, сачуван кроз „беседе о 

старатељству“ такође није упитан. 

 

Занимљива је, и помало смешна чиње-

ница (описана на страни 41. Ста-

нојевићевог и Аврамовићевог уџбеника) 

да су, упркос његовој способности и 

успеху пред судом, процеси укојима је 

учествовао били изразито дуги, за-

морни и спори. Може се направити 

поређење са модерним правним си-

стемима и државном бирократијом. 

  

Политичко беседништво 

  

Колика је заправо вредност персонал-

ног успеха ако исти доведе колектив-

ној пропасти? Наравно, то не значи 

да је обавеза појединца да ради ис-

кључиво за колективно добро. То је 

друга врста екстрема која је своју де-

структивност показала у двадесетом 

веку кроз идеолошке  покрете фаши-

зама , нацизма и комунизма. Али ако 

лични успех и амбиција формирају 

пут ка друштвеном краху, онда сва-

како говоримо о манифестацији бо-

лесног ега или макар претераној зане-

сености идеалима и осећајима који за 

последицу имају потпуно искривљено 

тумачење реалности или чак занема-

ривање исте. 

 

Демостеново политичко бесед-

ништво имало је за последицу буђење 

пркоса Атине против опасности ма-

кедонских освајача. Он се нашао на 

челу радикалне антимакедонске 

странке, демократске по опредељењу, 

која је била катализатор отпора. Де-

мостеново подизање масе против 

надмоћнијег непријатеља подсећа на 

модерне популисте са десне стране 

политичког спектра, док акценат на 

снажном емоционалном набоју, идеа-

лизму и стриктној посвећености илу-

зијама подсећа на левичаре. Приме-

тан је недостатак рационалне про-

цене ситуације и потпуно игнорисање 

информација које описују дату ситуа-

цију и карактеристике претње. 

Дакле, идемо у смрт по сваку цену, 

бранимо своје (измишљене) идеале по 

сваку цену, за живот нас није брига, 

за чињенице још мање. Ово није ко-

ментар на време Демостена и његовог 

живота нити на војне и политичке 

исходе сукоба тог времена, већ комен-

тар на начин размишљања лишен 

објективности који датира из тог пе-

риода историје и одржао се до данас. 

 

Свако има своје мишљење и стра-

ствено га излаже, не обраћајући па-

жњу на легитимитет или објектив-

ност изреченог мишљења. Битно је да 

ја осећам и да имам право да кажем 

оно што мислим. Моје емоције су ре-

алност. Објективност не постоји. 

Маси која овако размишља довољан је 

један смели и вешти реторичар да 

њоме диригује и.....Циркус је дошао у 

град!!! Демостенов циркус је један од 

успешнијих и вредних изучавања. 

 

Можемо хвалити Демостена због од-

лучности, лидерства, и позивања на-

рода на отпор. Проблем је злоупо-

треба наслеђа грчких реторичара за 

манипулисање масама која нам данас 

доноси више штете него користи. 

 

Лука Лазаревић, 4/5

( размишљање о обрађеној лекцији, евалуациони задатак)
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Емпатија

Људи постају отуђени, удаљавају се једни од других. 

Полако, али крупним корацима беже једни од других, 

онако трчећи постају безосећајни, у њима се гасе 

емоције, гаси се осећај за друге, гаси се емпатија. За људе, за 

све те људе, емпатија ће ускоро бити непознати појам, реч, 

па и мисао. Колико се нас запита о томе шта је уопште ем-

патија? Да ли су то речи без дела, оне крупне речи којима 

нема краја, или су то дела у којима су саме речи, мисли и 

осећања уткане? Зашто се у људима губи свест да се другима 

помогне, да се схвате потребе других, зашто се губи осећај за 

саосећање? Ко је крив за све то? Наравно, главни узрок теме 

смо ми, да, добро сте чули, ми, мали људи који својом непаж-

њом чине крупне ствари. Ми смо ти који гасе емпатију, бацају 

је у заборав. Сви то понекад радимо а да тога нисмо ни свесни. 

Упркос томе, дозовите се, пробудите се, будите емпатију у 

вама. Она је ту, негде дубоко у вама, само је треба дозвати. 

Емпатија је здрава, она је добра, јер шта је човек без емпатије, 

то није човек, то је животна фигура. 

 
Ана Попић, 1/5
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За крст часни и  
слободу златну

Живимо у 21. веку. Времену када су се праве вредности почеле губити а људска 

свест непрестано бледи, губимо се у заблудама. У времену које прохуји крај нас 

попут најјачег ветра, тешко успемо да се ухватимо за оно што стварно вреди. 

Кад кад проматрам људе.  Дословно, могу гледати кроз њих. Она чврстина и морал који је 

бојио душу појединаца некако је изгубљен. Уплаши ме то тад, и онда као у неком непозна-

том простору кренем се претурити, трчати у потрази за собом. Нађем се, ухватим 

своју руку и олакшање је већ ту. Не желим да бледим, хоћу да задржим своју боју. Шта је 

оно за шта вреди живети, за шта вреди дати и оно последње што нам остане? И то не 

питам себе, поставим питање мом времену, мојој генерацији, пријатељима, па чак и ро-

дитељима. Некада су људи били спремни дати све за своју веру, дати све да имају слободу 

којом се могу служити, који могу расподелити како желе. Некада је смисао живота и 

највећа вредност била слобода у сваком смислу. Најбогатији је био онај који би свој живот 

провео поред особе коју воли, у граду у ком жели, међу људима које је сам изабрао. Провео 

у послу који му је несебично дат, причали су стари. Шта је од тога остало данас? Недајмо 

своје моралне вредности. Завиримо дубоко у себе и пронаћи ћемо наш систем вредности. 

Можда је у хаосу али јасно је шта је нама најбитније. Под маском лажних вредности које 

се презентују, људи понекад забораве оно највише вредновано. Године пролазе, времена се 

мењају али људи остају исти. И после неколико векова она је и даље на првом месту. Сло-

бода. И даље највише ценимо оне који нам не ускраћују слободу, и даље се попут витезова 

боримо за њен смисао. Слобода. Површно и просто неко би нас протумачио као личности 

које смисао свог живота проналзе у оном материјалном, у новцу и све што се њиме може 

добити. У неку руку то је истина. На површини нашег друштва само се то и види. Да вам 

објасним, када видите човека на улици у могућности сте да уочите само његову спољаш-

ност. Та спољашност, слојеви гардеробе, не дозвољавају вам да пробијете штит унут-

рашњости те особе. Али временом, ако је упознате и зађете сигурно у њену унутрашњост 

површне вредности се сламају и нема их. Остаје она права вредност, оно зашта та особа 

живи. И многи ће порећи, многи ће скинути слободу са трона вредности, не схватајући да 

се у свему осталом она огледа. У љубави је апсолутна. У животу је апсолутна. Зато мо-

жете је звати којим год именом хоћете, њена суштина остаје иста, и она највише вреди. 

Нама. Нашем времену. Времена се мењају и мењаће се док је света. Али док је људски род 

овде, на тлу ове планете, неке ствари остају исте. У томе и јесте чар нашег постојања. 

Зато, следећи пут када вас неко пита за шта живите или шта је то без чега не вреди 

живети, скините своју површину, и уживајте у својој слободи. 

  

Филип Миловановић 1/-5
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Нек ми сија сунце, 
 месец не мора

Нажалост, у данашње време, велики број људи сматра да је новац пресу-

дан за срећу, да се новцем може све купити. Новцем се могу купити 

материјалне ствари и то је истина. Поставља се питање можемо ли 

новцем купити оно нематеријално: осећања, љубав, здравље, искрени осмех на 

лицу...?  

 

Оно што је најважније за мене је Сунце изнад мене и ведро небо – а то су моја 

породица, родбина и моји пријатељи, они који ме искрено воле због мојих унут-

рашњих особина и које ја волим на исти начин. Праве особе цене мале ствари, 

као што су: загрљај, утеха, осмех, шетња, чаврљање уз кафу, путовања... А 

чиме их то привлачимо? Па, добротом и љубављу коју узајамно и несебично 

дајемо једним другима. Нажалост, данас је веома мали број таквих људи и не-

ретко будем разочарана због тога. Јесу ли се изгубиле оне праве вредности чо-

века, породице..? Где су нестале? Можда ће неки наћи оправдање у томе да је 

ово брзи живот и „лудо време“, али ја тврдим не и за сваког. Уколико нађете то 

Сунце, тај извор љубави у породици и у себи – имаћете моћ да је делите и дру-

гима. Искрене пријатеље не можемо стећи новцем. Неретко, несвесно, можда и 

направимо грешку у процени људи, али се временом све искристалише. Новац 

сија, зато и од давнина привлачи људе. Међутим, новац може и да заслепи. Из 

мог угла, тужно је гледати данас родитеље и децу која се „утркују“ ко ће имати 

више материјалног, бољу марку патика, одеће, аута... Покушавају да диктирају 

модне трендове, да буду идоли својој или млађој генерацији. И као неко неписано 

правило на улицама града већина младих облачи исту гардеробу, носи исте па-

тике и слуша исту музику... Да ли многи робују трендовима? Да! Ту су свуда 

око нас: на улицама, у излозима, на рекламама, у медијима... Бити што попу-

ларнији је девиза данашњице. А где су се ту сакриле и заборавиле праве људске 

вредности, које се мењају као модне колекције сваке сезоне пролеће - лето, јесен 

- зима ? Човек није свестан да никада неће имати материјална средства колико 

жели, јер уколико има и превише, он ће желети још и још. Због чега? Вероватно 

зато што је празан унутар себе. Богатство новчано учиниће му живот лагод-

нијим али срце и руке ће му увек бити жељне другога...  

 

За крај, вратила бих се на наслов теме и желела бих да ми и у будућности сија 

Сунце, да гледам, волим и грлим своје најмилије, да им пружим сву своју љубав, 

пажњу и подршку. А месец... месец и не мора, јер, све што је материјално није 

оно „заувек“. Рећи ћете: „ Па, и ми нисмо заувек.“ . Да, можда и нисмо физички, 

али сигурна сам да ће нас се увек сећати они које смо са толиком љубављу 

држали за руку и дирали у срце у сваком делићу свог и њиховог живота. 

Леа Спасић, 1/2
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За крст часни  
и слободу златну

Наша кућа и даље стоји на сред пута, где је вековима стајала, где су је рушили и палили, а 

она је изнова грађена и бивала све јача.  

Могли смо ми другачије, могли смо да се склонимо Османлијама, да пропустимо велику силу ка 

Европи, да кућу разградимо и померимо на неко друго место, али не, ми смо желели да останемо 

своји на своме, да победимо десетоструко јачу силу, да се изборимо за крст часни и слободну 

златну! Тај бој на Косову је одредио судбину овог народа, судбину Срба којима је образ и част изнад 

сваке материјалне вредности земље, злата, шума, стада или крзна, свиле и кадифе, који бирају 

царство небеско уместо овоземљског златног кавеза. Тада је ген кован, тада је одређен пут, тако је 

овај народ видео још пре свега тога Свети Сава, тако су га видели многи српски великаши, и тај ген 

је искован, крвљу обојен, са печатом православног крста који слави јединог Исуса Христа. 

 

Дођу тешка времена, не зато што је непријатељ јак и непобедив, већ што је наша вера слаба, а 

сумња велика. У тим временима, загосподаре једним народом неки људи који хоће да мењају народ, 

да га учине послушнијим, мекшим, да народ постане лак плен сваком освајачу. Такви људи не знају за 

веру, они верују у снагу новчаника, сребрњака којима свакога можеш да купиш, који знају да се 

служење туђем господару плаћа у новцу и лагодном животу. Било је таквих Срба. Они су се окренули 

против свога народа. Народ им поверује у неком тренутку, али, онда, као неком невидљивом руком, 

код народа се свест промени. Облаци се распрше, суце се пробије кроз њих, вид постане јасан, очи 

гледају далеко уназад, у светлу историју, а онда могу да виде и још светлију будућност. Несебично 

су Срби правили државе другим братским народима, крварили за заједничку будућност свих Словена, 

у Великом рату ризиковали свеукупну будућност, физички нестанак, правећи после велике победе 

заједничку државу, а браћа нису желела прејак заграљај. Некада је важно попустити, и то су Срби 

знали, правећи кроз историју уступке, па тако и после Другог светског рата, одрекли су се вере 

својих прадедова, све због лажног јединства, које је на крају трагично завршило смрћу многих људи и 

заједничке државе. У кући мога оца се одувек славило, и пре него што су Срби поново постали пра-

вославци, јер је неко и у зло доба успевао да одржи веру – оно што нас чини јединственим и непонов-

љивим народом на овој кугли земљској. Ни после 30 година од враћања својим коренима, ономе што 

нас је одржавало кроз векове, борба није завршена. Да ли смо се спасли? Шта нам прети, заразе, бо-

лести? Мислим да су то слаби непријатељи које ћемо лако победити, да је прави непријатељ у 

нама, у новим генерацијама које не знају свој прави пут, јер пут кладионице и туче на спортским 

утакмицама није пут у будућност која чека на нас младе. Поштовање јесте пут, а да ли га има 

према старијима, према оној честитој историји, према великим људима из овог народа? Колико 

знамо о Србији, да ли је довољно волимо са свим врлинама и манама?  

 

На ова питања морамо дати одговоре ми, нове генерације! 

                

 Емилија Терзић, 1/5
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Нек ми сија сунце,  
месец не мора

Мрак. Потпуна помрачина. Толико непријатна за гледање да човек за-

твара своја ока два пред тим тамним носиоцем ноћи. Није то она 

нама позната тама, већ туђа и страна. А толико је жива...да човек 

има осећај да ће му испасти очи,и кроз та два огледала доћи до срца. И заледити 

га за све. За сваку људску емоцију. Да више у њему неће бити снаге за плач или 

борбе за љубав. Сунце, светиљко нашег Млечног пута. Свако јутро се родиш на 

истоку, тамо далеко негде код Јапана, Земље излазећег сунца. Полако, све зраке 

рашириш ка остатку света и хладни месец отераш. Далеко, далеко од нас. 

Причала ми бака о боју небеском. Како то није била жестока борба, већ лака 

победа. Зевс се разљутио и решио да земљи подари таму како би казнио земљане 

за Прометејеву ватру. Као да већ довољно нису патили... и они и Прометеј. 

Желео је да народ још више пати, јер светлост је припадала само боговима. За-

тражи од Херакла, великог јунака Олимпа, да зароби Сунце. Али он то одби јер 

је сам имао људске корене, те Зевс сам заврши своју одмазду. Трајало је то ве-

ковима, Зевс није попуштао. Богови се нису противили све до Хелија, бога свет-

лости. Борба за ослобођење није дуго трајала. Сунце се светлосним кочијама 

вратило на свој свод. Од тог дана античке Грчке па до данас. Сунцу је додељен 

дан, а Месецу ноћ и тама. Смењивали су се сваког дана у исто доба. 

 

А тако је и остало у животу. Сунце те обасја, даје ти подршку да наставиш 

даље. Без обзира шта те вуче у понор. Један његов зрак значи да није све изгуб-

љено. Да ће тама проћи, Месец отићи, а Сунце величанствено засијати. Баш 

као у причи о боји за свод. 

Ангелина Поповић, 1/2
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 Како очувати ментално 
здравље људи у новонасталој 

ситуацији пандемије?  

У новонасталој ситуацији борбе против коронавируса, пре свега,  непходно je да 

људи схвате како је очување менталног здравља подједнако важно као и очување 

физичког здравља, те да не дозволе да актуелна ситуација има негативан утицај 

на њихово ментално здравље. Негативна размишљања, осећај немоћи и паника човеку не 

доносе ништа добро у оваквој ситуацији већ могу проузроковати различите проблеме и 

потешкоће када је реч о менталном здрављу. Зато, добро би било посветити се актив-

ностима које ће помоћи човеку да скрене своје мисли са тренутне ситуације. Такође, не-

опходна је и информисаност од стране поузданих извора као и отклањање предрасуда. 

Различити типови подршке преко мрежа исто тако могу бити од велике помоћи јер 

човек, читајући такве садржаје, бива смиренији и сигурнији да ће ванредно стање и вирус 

што пре нестати, а људи се постепено враћати стандардном начину живота и рада. 

 

Како би преусмерио своје мисли и учинио да време брже пролази док траје изолација, 

добро би било започети активности као што су: читање књига, учење страних језика, ку-

вање, гледање различитих филмова и серија, вежба и тренинг у кућним условима... Дакле, 

током карантина можеш радити на себи, свом образовању и ширењу својих интересовања. 

Сад је бар време оно чега имамо напретек, па би то требало и искористити на најбољи 

могући начин. Такође, квалитетно време проведено са породицом ће олакшати у великој 

мери и помоћи људима да преброде ову ситуацију. 

 

 Милена Гајичић, III7
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Злоупотреба дрога 
(Имагинарни говор)

Добар дан свима,  

Велико ми је задовољство и част да 

имам прилику да са вама разговарам 

о теми која је веома важна за све 

људе, а посебно за нас младе. Веома 

ми је драго што се толико вас окупило 

да разменимо знања на тему злоупо-

треба дрога. Најпре бих желео да се 

захвалим организаторима овог скупа, 

професорки биологије Светлани Пав-

ловић, која је преузела иницијативу 

да се овај скуп одржи, директорки 

школе Соњи Јокић, која нам је изашла 

у сусрет и дозволила да се скуп одржи 

у просторијама Економске школе 

„Стана Милановић“, професорки веш-

тина комуникација Андреи ДушкУно-

вић, која нам је свима несебично да-

вала смернице, свим другим 

говорницима који ће са нама поделити 

своја знања, и вама присутнима, који 

сте се наоружали стрпљењем да слу-

шате све нас, признајем бићемо на-

порни . Ми ћемо данас разменити 

мишљења и знања а на крају мог го-

вора ће бити времена за ваша пи-

тања и сугестије.  

 

Сваке године у свету око 210 милиона 

људи користи дроге, а од овог броја 

око 200 000 људи годишње умире од 

последица употребе дрога. Конзуми-

рање психоактивних супстанци је не 

само здравствена претња већ је и 

значајан социоекономски терет ши-

ром света. Примарна превенција, од-

носно спречавање настанка болести, 

зависности је најважнија. 

 

Некада је термин „дрога“ означавала 

сваку материју (биљна, животињска, 

минерална) од које могу да се направе 

лекови. Међутим, данас тај термин 

има потпуно друго значење: злоупо-

треба, зависност. Од давних времена, 

дрога се примењивала у лечењу, до-

стизању мистичних искустава при 

религјским ритуалима, достизању 

пророчких визија, постизању врхун-

ских доживљаја и увида. Дрога је на-

стала пре око 4 000 година. Узимали 

су их одређени људи, у одређеним си-

туацијама и за одређене сврхе. Данас, 

дрога је доступна готово свима. 

Најраспрострањенија дрога, не само 

код нас, него и у свету, је свакако ма-

рихуана. Према истраживањима Ин-

ститута за јавно здравље „Др Милан 

Јовановић Батут“, које је спроведено 

2014. године, марихуану је међу попу-

лацијом између 18 и 64 године конзу-

мирало 7,7% популације некада у жи-

воту, док ју је у претходних 12 месеци 

конзумирало 1,6% одрасле популације. 

А то су само званични подаци. Мари-

хуана је лако доступна дрога, присту-

пачне цене, што је чини изузетно при-

мамљивом и свеприсутном међу 

младима. 7 од 10 испитаника старијих 

од 15 а млађих од 25 година ће по-

тврдити да је некада конзумирало 

марихуану. Исти испитаници ће 

изјавити да не сматрају да ова пси-

хоактивна супстанца изазива завис-

ност, и да конзумација марихуане не 

изазива последице. Ипак то није слу-

чај; последице коришћења марихуане 

су многобројне и могу се испољити у 

оштећењу мозга и централног нервног 

система, као и поремећају рада срца. 

Повећава се и ризик од малигних обо-

љења, хроничног бронхитиса и других 

проблема са дисајним путевима. Ма-

рихуана у себи садржи психоактивну 

супстанцу тетрахидроканабинол, по-

знатији као ТХЦ који је главни психо-

активни састојак „траве“. Марихуана 

сама по себи представља први корак 

ка зачареном кругу наркоманије. 

 

Наркоманија има три фазе развоја: 

експериментална фаза, редовна упо-

треба и коначна фаза. Најпогубнија 

фаза за млађу популацију је управо 

експериментална фаза која подразу-

мева повремену употребу, најчешће у 

друштву, доноси доживљај пријатно-

сти и одсуство страхова. Адолес-

центи су управо популација која упоз-

наје себе и склона је 

експериментисању. Зато смо ми 

најризичнија група и ми морамо рећи 

не дроги! Адолесценти лако посежу и 

за синтетичким дрогама као што су 

екстази, ЛСД, амфетамин и друге пси-

хоактивне супстанце.  

 

Други корак у наркоманији је редовна 

употреба; карактеришу је жудња за 

супстанцом, самостална набавка, мо-

рална деградација, депресија и безвољ-

ност. У фази редовне употребе дрога 

развија се лични однос према њима, 

коришћење дроге се више не везује 

„само у друштву“, већ за одређене си-

туације, када млада особа жели да се 

„опусти“. Дрога се користи викендом, 

а понекад и радним данима. Редовна 

употреба је синоним за зависност, 

при чему се губи контрола над својим 

животом. Особа која редовно конзу-

мира дрогу назива се наркоман и кон-

зумира је због неконтролисаног нагона 
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за узимањем. Наркоман у друштву 

живи као паразит, јер све узима а 

ништа не даје. Његови интереси су ис-

кључиво везани за дрогу, како је и где 

набавити. 

 

Коначна фаза се често назива „живот 

у паклу“: у овој фази наркоман је фи-

зички,  социјални, морални болесник. 

Често доживљава снажне апстинен-

цијалне кризе и дрога више не може да 

пружи задовољство. Корисник је де-

присиван, осећа стид и кривицу, јавља 

се и помисао о суициду. Зависник 

узима дрогу да би се смирио и „вратио 

у нормалу“ и тако у круг. Односи у по-

родици су крајње поремећени, завис-

ник је параноичан, и веома агресиван. 

Болести су узеле маха па зависник из-

гледа и осећа се као дупло старија 

особа, тежак је болесник. Особа није у 

стању да контролише своје понашање 

у односу на дрогу. 

 

Оно што са сигурношћу можемо  за-

кљућити је да болест зависности није 

стицај искључиво индивидуалних не-

срећних околности. Она настаје, раз-

вија се и лечи се кроз интеракцију 

бројних чинилаца. Већина стручњака 

из области психологије и психијатрије 

се слаже да савремено доба пред-

ставља до сада највећи изазов у очу-

вању човековог идентитета и да су 

његови поремећаји све чешћи и масов-

нији, нарочито код младих људи, где 

је често тешко разликовати кризу 

идентитета од поремћаја. Криза и 

поремећај идентитета су добра по-

лазна тачка за експериментисање са 

такозваним „лаким“ дрогама, ради 

лакшег уклапања у друштво и бега од 

свакодневице. Породица је место где 

се нормално проблеми прво уочавају, 

међутим породица зависника обично 

није у стању да региструју проблем и 

да га реши. Школа је следећа ин-

станца где се поремећај понашања 

адолесцента уочава, а ако ни на овом 

нивоу проблем није могуће решити као 

што је то често случај код зависника 

од дрога, онда се помоћ мора потра-

жити у специјализованој здравственој 

институцији. Лечење наркоманије је 

дуготрајан и комплексан процес који 

траје и по неколико година, у поједи-

ним случајевима и деценијама. Никада 

не треба заборавити да су зависници 

део наше заједнице. Можда је то наш 

комшија, познаник, пријатељ, члан по-

родице. Наша обавеза и дужност 

јесте да им помогнемо и да им олак-

шамо борбу са том опаком, тешком 

и упорном болешћу. Целокупна зајед-

ница и сваки њен члан треба да буде 

способна, свесна и информисана како 

да помогне и шта може уради у суз-

бијању болести зависности. Здрав-

ствени систем треба да буде спреман 

и организован да адекватно збрине и 

што успешније лечи зависнике. Дру-

ство би требало и МОРА да на про-

блем дрога пружи реалан и рациона-

лан одговор! Само сви заједно можемо 

помоћи болеснима и заштитити 

осетљиве чланове друштва. Наору-

жани знањем, можемо победити овог 

опаког противника. 

 

Хвала вам свима на стрпљењу, надам 

се да вам нисам одузео превише вре-

мена.  

Уколико имате питања и сугестија, 

сада је прави тренутак. 

 

Искористио бих прилику да се још јед-

ном захвалим свим организаторима 

као и свима вама који сте издвојили 

време и показали интересовање да 

присуствујете нашој трибини о зло-

употреби дрога. Било је задовољство 

да се сретнем са вама и да разменимо 

мишљења. Данас сам много научио у 

разговору са вама. РЕЦИТЕ НЕ ДРО-

ГАМА! 

 

Вељко Ђурић 1/5



НАША ЕКОНОМСКА  ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ “СТАНА МИЛАНОВИЋ” ШАБАЦ � ЈУН 2020116

Свадбени обичаји

Свадбени обичаји су се доста изгубили, али у 

неким местима их људи још увек поштују. 

Старији људи су они који по правилу преносе 

обичаје на млађе. Обичаји се модернизују и тако 

губе своју драж, оригинални ишчезавају. Људи их све 

мање примењују, али би била штета да се скроз за-

бораве. Најчешће се  поштују у селима, јер свадба и 

данас за сељака представља највећи догађај у по-

родици. Венчање се обавља пред матичарем у при-

суству два сведока. Када младожења заједно са ро-

дитељима дође да затражи руку своје вољене, 

обичај је да будућа невеста симболичним поклонима 

дарује вереника и његове родитеље. На свадбу је по-

зивао момак из младине или младожењине фамилије 

који је са собом носио окићену буклију у којој се на-

лазило вино или ракија. На дан венчања младу су 

спремале другарице и сестре китиле, чешљале и пе-

вале јој најчешће тужне песме, јер она напушта по-

родичну кућу. У кући младожење је окупљање сва-

това које девојке ките рузмарином. Велики део 

свадбених обичаја је везан за младино напуштање 

породичне куће и дотадашњег живота, затим се 

истиче нераскидива веза између младенаца, кумова, 

родбине, пријатеља...  

 

Данас је обичај да се за куму/кума узима најбоља 

другарица/друг, али може се продужити и старо 

кумство. Кумови учествују у организацији венчања 

и момачке и девојачке вечери и бирају венчаницу, 

одело и остале детаље.  

 

Част ношења барјака припада неком од блиских ро-

ђака или пријатеља са младожењине стране. Његова 

улога је да стоји на челу колоне сватова и да у руци 

држи барјак који се вијори.  

 

Пуцање у јабуку: младожења пуца из пушке и гађа 

јабуку испред младине породичне куће, коју је таст 

претходно високо наместио. Тако младожења по-

казује своје способности -  ако промаши пуца све 

док је не погоди, јер без овога не може да преузме 

младу.  

 

Куповина младе: девер/ младожењин брат отку-

пљује младу за свог брата од младожењиног брата 

или рођака. Сума коју девер издвоји је најчешће сим-

болична.  

 

Куповина ципеле: стари сват доноси ципеле у којој 

је младожења претходно ставио највећу новчаницу 

из свог новчаника. Девер јој предаје те ципеле, а она 

му везује  бели пешкир или платно преко рамена.  

 

Деверова улога током целог венчања је да чува 

младу од осталих чланова како јој не би украли ци-

пелу.  

 

Разбијање чаше: када млада излази из куће, роди-

тељи јој дају да пије вино и она кад попије баца ту 

чашу на под. Веровање је да ако се чаша разбије 

прво дете ће бити мушко, а ако се не разбије женско.  

 

По изласку из цркве, након удаје, млада би требало 

да закорачи на праг десном ногом.   Након тога следи 

бацање бидермајера и општепознато веровање у 

свим културама је да девојка која га прва ухвати се 

следећа удаје.  

 

Када дођу код младожење кући, млада узима сито у 

ком се налази жито и пребацује га три пута преко 

главе па затим на кров, то представља симбол 

плодности. Затим узима најмлађе дете из младо-

жењине породице, накумче и окреће га три пута у 

круг. Затим младожења преноси младу преко прага 

како она својим доласком не би узнемирила кућне 

духове.  
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УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Емпатија

Емпатија је способност да се разумеју и протумаче емоционалне реакције других •

особа.   

Она је важан фактор у комуникацији јер указује саговорнику да га разумемо; уз њу је •

комуникација отворенија и ствара боље односе. 

Разумети туђа осећања не значи доживљавати их као своја, него разумети зашто и •

како их друга особа доживљава. 

У узрасту од 5. до 9. године дете почиње да схвата да друга особа, било да је то од-•

расла особа или дете, може да има другачији поглед на свет од његовог. Затим, у уз-

расту од 7. до 12. године дете је у стању да се стави на тачку гледишта других (де-

центрација). Од 12. године сви би требало да поседују способност децентрације. Без 

децентрације, ни емпатија није потпуна. 

Људи из искуства уче да помагање другима доводи до тога да се добро осећају. Емпа-•

тија је у стању да смањи агресивно понашање, води добром, чинећи нам добро и 

чинећи нас бољима. 

Без емпатије, свет не би функционисао, не би постојало ни пријатељство ни љубав. •

Без емпатије емотивни партнери и пријатељи не би марили за међусобна осећања, •

па самим тим не би могли да једни другима олакшају, улепшају живот и помогну на 

одговарјући начин, не би могли да функционишу заједно. Родитељи који више брину о 

својој деци и разговарају са њима, помажу им у решавању проблема и самим тим 

имају отворенији однос са децом, смањују у великој мери степен агресије код њих и 

дају им позитиван пример на који ће се они угледати кроз своје одрастање и сазревање, 

па ће тако сигурно и они наставити да помажу другима. Једноставно, без емпатије 

живот човека као друштвеног бића више не би имао смисла. 

Ево како треба да реагујемо: •

 

Пример 1:  

Особа А: Нећу завршити разред са одличним успехом. Не знам како да кажем родитељима, 

неће ми дозволити да идем на море. 

Особа Б: Видим да си узрујана и заиста ми је жао! Знам колико си се тудила и борила да 

поправиш оцене. 

 

Пример 2: 

Особа А: Сутра ми долази другарица коју нисам видела годину дана. 

Особа Б: Примећујем да ти је јако недостајала и да си веома узбуђена и срећна. Надам се 

да ћете лепо провести дан. 
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Нек ми сија сунце,  
месец не мора

Мрак. Потпуна помрачина. Толико непријатна за гледање да човек за-

твара своја ока два пред тим тамним носиоцем ноћи. Није то она 

нама позната тама, већ туђа и страна. А толико је жива...да човек 

има осећај да ће му испасти очи,и кроз та два огледала доћи до срца. И заледити 

га за све. За сваку људску емоцију. Да више у њему неће бити снаге за плач или 

борбе за љубав. Сунце, светиљко нашег Млечног пута. Свако јутро се родиш на 

истоку, тамо далеко негде код Јапана, Земље излазећег сунца. Полако, све зраке 

рашириш ка остатку света и хладни месец отераш. Далеко, далеко од нас. 

Причала ми бака о боју небеском. Како то није била жестока борба, већ лака 

победа. Зевс се разљутио и решио да земљи подари таму како би казнио земљане 

за Прометејеву ватру. Као да већ довољно нису патили... и они и Прометеј. 

Желео је да народ још више пати, јер светлост је припадала само боговима. За-

тражи од Херакла, великог јунака Олимпа, да зароби Сунце. Али он то одби јер 

је сам имао људске корене, те Зевс сам заврши своју одмазду. Трајало је то ве-

ковима, Зевс није попуштао. Богови се нису противили све до Хелија, бога свет-

лости. Борба за ослобођење није дуго трајала. Сунце се светлосним кочијама 

вратило на свој свод. Од тог дана античке Грчке па до данас. Сунцу је додељен 

дан, а Месецу ноћ и тама. Смењивали су се сваког дана у исто доба. 

 

А тако је и остало у животу. Сунце те обасја, даје ти подршку да наставиш 

даље. Без обзира шта те вуче у понор. Један његов зрак значи да није све изгуб-

љено. Да ће тама проћи, Месец отићи, а Сунце величанствено засијати. Баш 

као у причи о боји за свод. 

Ангелина Поповић, 1/2
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УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Интернет

Интернет је светски систем умреже-

них рачунарских мрежа, производ 

споја медија, рачуна-ра и телекому-

никација. Међутим, интернет није само про-

извод технолошког напретка, него такође 

друштвених и политичких процеса, укључујући 

научну заједницу, политику и војску.  

 

Имејл је важан комуникациони сервис који је 

доступан на интернету. Концепт слања елек-

тронских текстуалних порука између особа 

које комуницирају на начин који је сличан слању 

писама или меморандума је претходио фор-

мирању интернета. Рачунарски фајл се може 

послати имејлом купцима, колегама и пријате-

љима као прилог. Могу се слати и на више ад-

расе истовремено.  

 

Интернет телефонија је још један широко за-

ступљени комуникациони сервис - протокол 

за пренос гласа преко интернета. 

 

Предности интернета су: 

 

УЧЕЊЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА –омогућује пре-•

глед најновијих сазнања, резултата 

истраживања, прикупљање података за 

писање школских семинара и пројеката. 

БРЗА ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА •

ЛАКО И БРЗО ПРЕГЛЕДАВАЊЕ АКТУЕЛНИХ •

ВЕСТИ (нпр. читање дневних новина и ве-

сти, временске прогнозе, спортских резул-

тата). 

ПРЕДСТАВЉА ИЗВОР ЗАБАВЕ (играње иг-•

рица са другима на мрежи) 

ОМОГУЋУЈЕ КОМУНИКАЦИЈУ СА ЉУДИМА •

– брзо и једноставно дописивање са 

вршњацима и људима у различитим де-

ловима света. 

ОМОГУЋУЈЕ КУПОВИНУ РАЗЛИЧИТИХ ПРО-•

ИЗВОДА  (нпр. резервација карата) 

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА, МИШЉЕЊА И ИН-•

ФОРМАЦИЈА са вршњацима и одраслима 

сличних интересовања или проблема 

ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ КРЕАТИВНОСТИ •

 

     Мане интернета су: 

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВАТНИХ ИНФОРМА-•

ЦИЈА- излаже ваше податке непознатим 

људима чије намере могу бити лоше. Има 

људи који се лажно представљају и својим 

вештим наступом могу да направе про-

блеме. 

НЕОДГОВАРАЈУЋИ САДРЖАЈ – претра-•

жујући блогове других људи деца могу 

наићи на садржаје и расправе неприкладне 

за њихов узраст. 

НАСИЉЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА – неки људи •

могу користити блогове као пут ка насиљу 

или застрашивању друге деце. 

НАЦИОНАЛНА, ВЕРСКА И РАСНА МРЖЊА •

– коришћење  за подстицање мржње и вре-

ђање других због њихове националне, вер-

ске, расне или друге припадности. 

ОБЈАВА НЕПОУЗДАНИХ ИНФОРМАЦИЈА – •

могућност објављивања непоузданих и не-

тачних података о другима. 
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Како очувати ментално здравље 
људи у новонасталој ситуацији 

пандемије?
Које бисте начине заштите и очувања менталног здравља користили 

како би људима помогли у новонасталој ситуацији борбе против Коро-

навируса?  

 

Замислите ситуацију да вам се неко обрати за помоћ јер тешко подноси ново-

насталу ситуацију, изолацију, карантин - како бисте тој особи помогли? Шта 

бисте јој рекли и какав савет бисте јој дали, а да то помогне у очувању психичког 

здравља? 

 

Потребно је да људи квалитетно проводе своје време, због чега се треба сетити 

свега што нисмо могли да урадимо пре новонастале ситуације услед недостатка 

времена, било да је то читање књига, гледање филмова и серија, поправка неког 

предмета или нешто друго. Неопходно је одржавати и свој социјални живот, 

што у преводу значи да смо у редовном контакту са породицом и приатељима. 

Ако нисмо у стању да се физички виђамо са њима, то не значи да треба да пре-

кинемо сваку комуникацију.Ту на сцену ступају друштвене мреже које у нор-

малним околностима нису на добром гласу,оне сада предстаљају спас за милионе 

људи широм планете.Одржавање кондиције и бављење одређеним типом физичке 

активности је од великог значаја,јер у здравом телу здрав је и дух.Не смемо 

дозволити да нам постане досадно,јер је управо досада је та која је подлога за 

појаву металних болести и нарушавања металног здравља. 

 

Саветовао бих је следеће: 

Да пронађе хоби или га развија ако га већ има. •

Да слуша музику која га чини срећним. •

Да се присећа лепих тренутака које је провео са породицом и приатељима, •

Планира активности које ће урадити након ове кризе. •

Да када устане из кревета започне дан најбоље што је могуће(по јутру се •

дан познаје). 

Да пушта што више сунчеве светлости у просторије свога дома. •

Да буде свесна чињенице да ће све ово у једном тренутку проћи и да ће се •

живот вратити у нормалу,а до тада слободно време треба посветити 

себи. 

И за крај,  један савет који ја примењујем: свако вече на парче папира напи-•

шем све оно лоше што ми се догодило током дана, сваку ружну мисао или 

сећање које ме растужи. Потом тај папир запалим и тиме се на неки начин 

ослободим напетости и стрепње.                                                        

 

Стефан Јовановић, III/7
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Предрасуде

Шта су предрасуде? 

Предрасуде су врста ставова које се не заснивају на истинитом искуству нити на разум-

ним доказима. 

 

Предрасуде су тежње уопштавања, оптерећене и веома отпорне на промену. 

 

У друштвеној психологији се нарочито проучавају расне и етничке предрасуде.  

 

Ове предрасуде не укључују само неутемељено негативно мишљење о другим друштвеним 

групама и некритично позитивно о својој, него и мржњу, као и спремност на прогон, од-

вајање и унуштавање припадника друге расе или народа. 

 

Предрасуде су свуда око нас!? 

„Не суди о књизи по корицама“, метафора је коју користимо у односима са другим људима, 

али и у свакодневном животу. Она нам указује на то да не можемо препознати вредност 

некога само према ономе што погледом уочимо. 

 

Колико су предрасуде заправо дубоко укорењене у нама, најбоље говори изрека светског 

познатог научника Алберта Ајнштајна: „Живимо у свету у коме је лакше разбити атом 

него предрасуде“. 

 

Чињеница је да смо сви били у ситуацији да на основу недовољно информација стварамо 

слику о некој особи. Иако негирамо да предрасуде одређују наш живот, свако је барем 

једном урадио нешто што представља предрасуду или стереотип.  

 

Разлог зашто смо подложни предрасудама јесте што живимо у комплексном свету и иза-

зовном времену које тражи стално учење и напредовање, а под изговором да немамо до-

вољно времена да радимо на личном развоју, искуствима и знањима, склони смо да  појед-

ностављујемо, искривљујемо и генерализујемо слику о неком или нечем.  

 

„На тај начин ставови о људима и појавама постају стереотипи, а највећи утицај на 

формирање разних предрасуда и стереотипа имају пре свега родитељи и чланови поро-

дице, након чега седи утицај разних група и организација“, речи су психолога Бранке Ћала-

сан. 

 

На питање које су то највеће предррасуде од нас, али и у свету, одговор би био:  расизам, 

полна неравноправност, предрасуде према одређеним професијама, сексуално опредељење, 

а све чешће се парадоксално суочавамо и са предрасудама према деци са тешкоћама у 

развоју, као и према менталним обољењима. 

 

Адриана Раичевић 

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
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Многи кажу компјутери и Интер-

нет стварају асоцијалне особе. 

Људи се све мање друже а све 

више „висе“ по играоницама играјући игре 

или сурфујући на интернету. Баш у тој 

емисији, власник познате играонице Мојо је 

рекао да има људи који знају да неку игру 

играју непрекидно и 24 сата?! То стварно 

јесте зависност. Ту је и текст на „Технопо-

лису“ који говори о томе како препознати 

интернет зависника (препоручујем да про-

читате и коментаре пошто су врло сим-

патични). 

 

Онај ко каже да интернет утиче на асо-

цијализацију људи и јесте и није у праву. 

Свака медаља има две стране. Ако је неком 

смисао живота да цео дан игра „Врлд оф 

воркрафт“ или да цео дан виси по фору-

мима и чет сервисима а да притом да је 

јако мало у контакту са људима у реалном 

свету, онда је та констатација оправдана. 

Али то не важи само за интернет, то важи 

и за ТВ. Многа деца сатима дневно гледају 

ТВ а на то се некако посматра са мање не-

годовања пошто то и “друга деца раде“. Код 

интернета је ситуација таква што се ко-

ристи компјутер, гледа се у монитор а мо-

нитор “зрачи и квари вид“. И то стоји али 

ако се не зна како се правилно користи 

компјутер. 

 

Ја сматрам да интернет, ако се користи 

на начин који је замишљен, представља 

најбитнију ствар коју је човек измислио 

после открића струје и грејања на гас. Ве-

роватно ће и када се омасови гориво у виду 

течног водоника или на сунчев погон уместо 

бензина конкурисати овоме. Интернет је 

одлична ствар као додатак комуникацији 

у стварном животу. 

 

ДА за интернет 

Како да се често дописујете са неким ко 

живи на другом континенту ако не кори-

стите имејл? Може и СМС-ом али није то 

то и није јефтино, али и СМС спада у нове 

технологије. 

 

Како да се често чујете са својим најбли-

жима који живе у далеким крајевима ако не 

користите Вајп и Скајп као најпопуларнији 

сервис тог типа? Да ли је боље не кори-

стити интернет и чути се неколико пута 

годишње, на кратко? 

 

Ако желите да радите од куће за неку 

страну фирму или фирму у Србији, без Ин-

тернета је то готово немогуће. Без Интер-

нета, посетилац је и ускраћен за правовре-

мене информације о новим понудама радних 

места. 

 

Како имати приступ бесплатном образо-

вању и сајтовима као што је Википедија и 

заговарати једнакост шанси за успех бога-

тих и сиромашних ако се не популарише све 

више да интернет треба користити и да 

омогућује слободан приступ информација 

за сваког ко има у приступ интернет? 

Станфорд, као један од најпознатијих свет-

ских универзитета је од недавно поставио 

нека предавања бесплатно на интернет. 

Без интернета, многи људи не би имали ни 

могућност читања објективних информа-

ција. 

 

Многим фирмама је веб сајт помогао у про-
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УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Интернет 
Да или Не

цесу продају фирме пошто су купци на 

њима нашли на њиховом wеб сајту инфор-

мације о фирми. Овде можете прочитати 

један од скорашњих примера на ту тему. 

Без обзира да ли је главни фактор продаје 

wеб сајт или не, са таквим причама би тре-

бало упознати што је могуће већи број при-

вредника. 

 

Када је реч о социјализацији, један од раз-

лога све већег броја Интернет корисника су 

и сервиси за налажење партнера и нових 

пријатеља. Противници оваквог начина на-

лажења партнера ће рећи “а што се девојка 

не нађе у реалном животу?“. Одговор на то 

питање је у томе шта једно друштво фа-

воризује. Треба свако да се труди да своју 

сродну душу нађе у реалном животу, упо-

знавањем занимљивих особа али ако због 

било ког разлога то не може онда Интернет 

може бити од велике помоћи.  

 

Шта све корисно можете научити на ин-

тернету 

Већина људи користи интернет само због 

друштвених мрежа, а нису ни свесни колико 

је заправо велики свет интернета и шта 

све на њему могу да виде и науче. Потребно 

је само мало истраживања. Ево неких веш-

тина које можете научити на интернету. 

 

Свирање разних инструмената 

 

У данашње вријеме, уколико нисте музичар, 

тешко да ћете моћи да издвојите довољно 

времена и идете у музичку школу како би-

сте научили да свирате. Међутим, то не 

значи да треба од тога да одустанете. 

Сајтови попут Јутјуба и Вимеа су неки од 

многих на којима можете да гледате туто-

ријале помоћу којих ћете научити да сви-

рате било који инструмент. Најчешћи су 

гитара, бубањ и виолина. 

 

Кување 

 

Поред бројних видео блогова на интернету 

о кувању, свака особа може да постане 

сјајан кувар. 

 

Фотографисање 

 

За добијање основног знања о фотографији 

и фотографисању, интернет је подједнако 

добар као и било која стручна школа. 

 

Веб дизајн 

 

Уколико сте одувек желели да дизајнирате 

свој сајт или вас је интересовало како се 

то ради, интернет је место на коме то мо-

жете да научите. Све што треба да ура-

дите је да следите основне инструкције и 

бићете у стању да направите сајт који ће 

бити подједнако добар као и они којима се 

дивите. 

 

Учење страних језика 

 

Интернет је пун сајтова који вас корак по 

корак могу водити кроз језик који желите 

да научите. Можда звучи , јер да бисте на-

учили неки језик треба да научите знакове, 

речи, изговор и граматику тог језика. Ме-

ђутим, на интернету је све то остварљиво. 

Јована Дамњановић
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Тина Гавриловић: tри године 
председничка глава, пењање уз 
степенице, то је мука права. Са 
њом увек забава и шала, али кад 
је изнервираш, бежи, лети глава. 
 
Натаса Јанчић: у мечки она кад 
да гас, дигне се прашина на сав 
глас! Пуно једе, пуно пије и шаље 
поздраве од Бечке фамилије. 
Није јој проблем дуплу да стуче, 
али је онда Раденка ноћу туче. 
 
Ива Петровић: у школу крене, 
ретко до ње дође,викендима 
увек у петој брзини прође. 
Журка без ње не може да прође, 
зато у Бадовинце ретко кад 
дође. 
 
Милица Врућкић: каснила у 
школу сваког јутра, надала се 
бољем сутра. Њу не сме нико 
да дира, јер се она много нер-
вира. Дијету увек држи, кило-
граме никако да спржи. 
 
Јелисавета Пармаковић: вер-
саће њена је марка, зато Каћа 
увек скупо плаћа. На пунолет-
ствима алкохола без, попије 
колу и набаци кез. 

Јелена Андрић: синуси јој за-
пушени, не чује на уши, Мица 
јој отац и стално је гуши. 
Спорт јој и није баш јача 
страна, безбедност ће бити 
њена стручна грана. 
 
Тијана Матић: у дневнику се 
саме петице нижу, а сваког 
дана наруџбине Авона стижу. 
 
Димитирје Васић: без јастука 
у школу долазио није, прва два 
часа практиковао није. Екскур-
зија њему дошла је главе, Мира 
у савету брани на све стране. 
 
Душан Туфегџић: Вендета 
његова друга је мама, али од 
енглеског већ га боли глава. 
Аутобус из Узвећа каснио је 
стално али се за неоправдане  
снађе  ладно. 
 
Немања Стевановић: будућа 
фудбалска нада, добар дриб-
линг, добар шут , према голу 
његов је пут. Зозин његово 
друго је име и поноси се тиме. 
 
Владимир Бркић: измислио 
патент балобран за час, 

Влада будала вичу сви на глас. 
Будућа велика пливачка нада, 
Диф лагано осваја сада. 
 
Јована Бозић: ништа не ра-
зуме али добру оцену из права 
увек извуче, очас посла ће 
селфи да направи и њену 
Кујавицу да нахвали. Тиха, 
нежна, фина познатија као Џо-
рилија. 
 
Тамара Мијаиловић: ајфон 
цео живот пуни и фудбалере 
јури. Док из Причиновића дође, 
вечност прође. За шалу баш и 
не зна, нос дигне до небеса. 
 
Веско Војиновић: Веска је тешко 
не приметити, кад сузукијем 
прође цео град се поремети. 
 
Александра Вукосављевић: 
слабе живце има, сунђерима 
другаре дира. Кад  је помоћ по-
требна, увек је ту. Без ње не би 
завршили годину. 
 
Андријана Матић: долазак на 
време јој није јача страна, у 
дневнику неоправдане низала 
је сваког дана. 
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IV3
МАТУРАНТИ

Срефан Влајковић: Влаји су иг-
рице главна "мана", ал му је 
зато математика јача 
страна. 
 
Сара Ранкић: мирна и по-
вучена, док вотка није по-
ручена 
 
Анђела Ранкић: слатка и фина 
може бити, ал алкохол никад 
неће одбити 
 
Андреа Ранкиц: теретана и 
клуб њена добитна комбина-
ција, док јој школа и није нека 
занимација 
 
Милица Петровић: Извините 
што касним 
 
Емилија Симић: Отворите 
прозор! 
 
Памела Глигорић: понедељком 
у школи ње нема, преспава ча-
сове без проблема 
 
Наташа Богићевић: да побегне 
никада није хтела, али мара-
мицу  да увек без проблема. 
 

Стефан Макевић: четири го-
дине за оправдане моли, да иде 
у школу то никако не воли. 
 
Томић Никола: бивша тенисер-
ска нада, али сада будућа поли-
цијска снага 
 
Мирјана  Павловић: увек 
мирна, увек тиха али кад је 
мање од петице нико не сме да 
је дира. 
 
Вања Ђурић:  најбољи ђак на-
шег одељења, петице ређа увек 
без проблема. 
  
Зорица Аврамовић: Зоркину 
групу и клупу иза, никад пред 
тест не хвата криза.
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Немања Попић: када му неко на 
пут стане, Немања нам брзо 
плане, па се сети, Маршал му је 
ту са стране, само седне и брзо 
одбројава дане. 
 
Ања Којић: од малих ногу са ру-
кавицама на руци, најбоља у 
струци, противници су на 
муци. 
 
Марија Гајић: манекенка наша 
одувек је била, имала је мотива 
да постане права дива. 
 
Катарина Арнаутовић: увек јој је 
тајминг била слаба страна, па 
јој је школа последња на листа 
изабрана, а Каћини Бадовинци су 
релативно близу, али Каћа на-
прави као да живи у Паризу. 
 
Јована Мирковић: у Босну је увек 
са осмехом ишла, математици 
је у старту лоше пришла, а 
школа јој је била сувишна. 
 
Драгана Петровић: Драгана 
звана Лолy, позната у школи, уд-
варача има триста, дугачка  јој 
је листа. 
 

Маја Бирманчевић: за њу мате-
матика је лака, она је пример 
правога ђака, воли спортисте 
више него ишта, на свакој утак-
мици поносно блиста. 
 
Алекса Симић: економски тех-
ничар требао је бити, љубав 
према Сари није знао скрити, све 
у свему добро једно дете, за еко-
номског техничара имао је све 
афинитете. 
 
Николина Јевтић: од кад за њу 
знамо има истог дечка, не мења 
га као бебу звечка, мирна, тиха, 
добра и повучена, на име Немања 
просто навучена. 
 
Коларић Сандра: све по њеном 
морало је бити, то се просто није 
могло скрити, срећна, тужна, 
љута а и бесна, мења располо-
жења а да тога није ни свесна. 
 
Сања Окановић: оцене јој нису 
биле битне, кораке до школе пра-
вила је ситне, за проблеме у 
школи увек главна тема, са про-
фесорима је имала највише про-
блема. 
 

Анастасија Мирковић: профе-
сора Рашковића кредом погодила 
је она, али она тврд: Креда није 
била моја! У главним дешава-
њима она је била, све у свему мис-
лили смо да је мирна. 
 
Андреа Пајић: на час никад није 
дошла на време, око школе је 
имала дилеме, неки професори за 
њу питали су ко је, често је избе-
гавала тестове своје. 
 
Јелена Живковић: добра и оба-
вештена о свему, кад не знаш не-
што питај Јелену, понекад је 
имала фацу уплашену. 
 
Драгана Митровић: шишке до 
скоро имала је она, када их је оши-
шала мислили смо није сва своја, 
повучена и тиха, одувек своја и 
мирна. 
 
Никола Младеновић: миран, од-
говоран и добар ђак, да има до-
ста петица био је прави чароб-
њак, са његовим наочарима 
изгледао је као неки штребер, све 
у свему  као прави тинејџер. 
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IV6
Ивана Дорословац: нема књиге 
коју она прочитала није, до скоро 
смо мислии да се од нас крије, 
тиха, повучена и увек пристојно 
обучена. 
 
Кристина Савић: када плане и по-
луди, не прилази јој близу, јер твој 
живот од тада неће имати ре-
призу, увек позитивна, доброна-
мерна и сређена, када нешто није 
по њеном нађе се увређена. 
 
Ненад Савић: игрице и кошарка 
јача су му страна, ту просто није 
било мана, за одговарања и те-
стове често није био спреман, али 
је својим друговима остао веран. 
 
Валентина Игњатовић: о спорти-
стима и момцима одувек је имала 
знање, коса јој је често ишла на 
фарбање и прање, математика 
слаба јој је страна, кошаркаши и 
ватерполисти жива рана. 
 
Алекса Злоколица: до двојке из 
математике није знао како, али 
просто код Злоколице је тако. 
 
 

Крстина Лазаревић: Guess ранац 
она има, чинила се врло фина, 
осим кад код Миће стреса оде, Ла-
заревић Крстина. 
 
Јелена Илић: куповина на нету 
слаба јој је тачка, јер она је права 
мачка, са њене стране на школу 
стављена је тачка 
 
Наталија Лазаревић: Ната у фуд-
балу пуца пенале, а школа јој иде 
ко' од шале. 
 
Лидија Брзаковић: повучена и 
тиха одувек је била, са другарицом 
Саром није се раздвајала, по свом 
понашању није се издавајала, у 
школи је сваки предмет добро 
усвајала. 
 
Сара Поповић: њена другарица 
Лидија је наравно, некада се чи-
нило да јој је све равно, са мате-
матиком и енглеским мучила је 
муке, кад се посвађа са Лидијом ис-
пуштала је чудне звуке. 
 
Ана Лазаревић: сестра и она про-
сто су исте, њене фудбалске утак-
мице заузимају дугачке листе, 

школа јој је ишла тако лако, у оде-
љењу јој је одговарао свако. 
 
Алексндар Марковић: њему је енг-
лески као мала беба, музика и слу-
шалице су све што му треба, дру-
жио се са одабраним људима, он је 
човек са чудним ћудима. 
 
Павле Петровић: спортиста је ве-
рујте прави, по висини за њега смо 
мрави, физичко је његов омиљени 
предмет, а математика му је не-
кад представљала терет. 
 
Маја Богићевић: ретко је се чуо 
њен глас, увек је на време долазила 
на час, за њу све осим матема-
тике био је спас. 
 
 
 
 
 
Весна Милошевић-разредна: са 
нама је од почетка имала про-
блема, да ли ће нас оставити било 
је дилема, разредна је верујте од-
лична, увек директна, никада дво-
лична. Увек је била ту за нас, кад 
је неки проблем појави се као спас.
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Матић Марија(Матке): прво што 
уради кад уђе у одељење је пре-
вртање очима, али ни остатак 
одељења јој не остане дужан, пре-
врну очима и они.Пошто имамо 
краља драме, ред је имати и кра-
љицу,та је. 
 
Филип Кнежевић(Ћофи): добар, 
миран ,повучен, али кад треба по-
каже своје канџе, прва асоцијација 
на њега је његов Прњавор. Прва го-
дина није била занимљива са њим, 
јер је само учио и ћутао,али не 
брините, успели смо да га поква-
римо. Обећао је да ћемо кроз пар 
година пасошима улазити у 
Прњавор. 
 
Стефан Ђошић (Ђоша): познат 
по операцијама "теткица џем-
пер" и "аутомат",прве две године 
је разредни добијао нервни слом 
од његове појаве и био је једна од 
главних тема родитељских са-
станака, али доказ да човек може 

да се промени је управо он. У сло-
бодно време је судија и краљ драме. 
 
Стеван Ђурђевић(Ђука): стиже 
у наше одељење као имигрант из 
кувара. Блентава фаца је опис ње-
гове личности. Стиже на време 
аутобусом из Јеленче ,осим кад 
кључ пукне и заглави се у брави. 
 
Душан Јаношко (Јамајка): та-
кође имигрант, долази у трећој 
години и надокнађује све што је 
пропустио прве две године. Биће 
упамћен по циничном смеху и као 
неко ко од сваке ситуације на-
прави спрдњу. 
Александар Јовановић ( Дебели): 
плане у секунди и брзоплет је. 
Неко ко и  нема неку жељу за шко-
ловањем, па често први час за-
обиђе, јер наравно, аутобус из 
Кленка касни. Па шта би било 
Ацо да си из Богатића? Упамћен 
по шимикама - што би Иван Ми-
цић рекао. 

Ђурђина Моравчевић (Ђики): 
враголанка из Змињака,са дрчним 
ставовима, њено срце припада 
Београду, али не због града, већ 
због...Дуга вам је то прича. Ако не 
изговори реч "буквално" 500 пута 
на дан, ту није нешто у реду.Воли 
слатко и само виче:"као крмача 
сам",али не одустаје.Често је због 
другара из одељења у нервном рас-
тројству. У Змињаку се добро 
једе,најлепше печење је код наше 
другарице Ђики, њој не треба пуно 
повода за славље ,обично слави 
живот. 
 
Ненадовић Мила (Мики): кроз 
средње школовање стекла је многе 
надимке,за професоре је често 
била Милан Ненадовић, а за нас 
Мица, Мики, Меланија. Девојка 
која не запоставља ноћни провод 
у граду Шапцу, али што се тиче 
школе увек стиже за два минута 
(тих два минута су као час из ма-
тематике). Увек одговара за два 

Господар ових пулена је наш разредни Бранислав Милинковић (уделили смо му надимак Бранци, 
још у првој години, надамо се да није чуо док није прочитао ово.Како уђе чућете :"Kакву сте глупост 
опет направили?"(Рекао је „добар дан, без бриге). Одговорнијег и бољег разредног нисмо могли добити, 
поносни смо на њега, а приметимо да се и он шепури кад нас неко похвали. Нисмо мирни, да се не 
лажемо, не волимо учење и то је био велики проблем и за нас и њега. Али пре свега смо добри људи, 
што је и био његов циљ од старта. Можда смо га некад и повредили и изиграли његово поверење,али 
је остао ту до краја. Памтићемо га по неким његовим свакодневним реченицама : ,,Мајка да дође у 
школу"; ,,Миленко, подели месо да не дође до забуне" и ,,Кад? Сутра? Мало сутра!"; "Да дође неко ово 
да оправда". 
 
Ми смо вам једна велика породица, он нас воли а и ми њега, не дамо једни на друге! 
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IV7
и нервозно тражи свеску од неког 
да прочита и за ту мучену двојку. 
Иначе, паклени возач. 
 
Стефан Лазић (Лазија): сваки час 
у четвртој години је преспавао, 
само хотелијерство не (био је увек 
истеран). На сваком пунолет-
ству је био задужен за атмо-
сферу, морао си поред њега да иг-
раш а и попијеш нешто. Нема 
среће са девојкама, али је зато ви-
њак увек уз њега. Биће запамћен 
као особа која је сваку екскурзију 
провела у кућним папучама, бук-
вално свуда, аутобус, пумпа, није 
битно где, само да су папуче ту. 
Подочњаци до пода, ненаспаван 
али мора да запали "једну". 
 
Вукашин Чоњагић (Бубе): његова 
љубав су мотори. Једино што га 
занима је јагњетина и хладно 
пиво. Живи у Доњем шору али 
мора мотором у школу да дође. 
Веома кратко је био на дијети, 

смршао два килограма, сви смо 
били поносни на њега. Вечити гол-
ман IV7. Памтићемо га по његовој 
чувеној реченици: „Јамахаа, 
брале!“ 
 
Личанин Вељко (Лича): професо-
рима у првој смени је лакнуло због 
њега јер је преспава. Фластер за 
његова усташца још није нађен. 
Понос ватерполо клуба и својих 
родитеља (наручито кад се слави 
титула у „Бори“). Деси се да пре-
спава први час,али ето Веље, сав 
срећан, носи оправдање. Хвала 
разредном што га није провера-
вао. "Шта ти није јасно,бураз" 
још одјекује и нашим мозговима. 
Готиван лик и пун догодов-
штина. Никад неће признати да 
се угојио, све су то мишићи... 
 
Анастасија Шуманац (Јаје): 
аутобусом у шест сати из 
Звезда нам долази Анастасија 
Шуманац. Последња је у дневнику 
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и никад јој неће бити јасно зашто 
неки професори питају отпозади. 
„Централ“, „Пасаж“, „Звонце“  су 
само неке од њених свакодневних 
дестинација.Мислим да ће је цело 
одељење упамтити по надимку,и 
изговору слова "ррр" . 
 
Јелена Луки: већину времена пре-
спава или ћути. Уме понекад и да 
се насмеје, добар пријатељ. 
 
Марија Ракић: пуна хумора и 
грешних мисли. Воли да прави 
журкице у свом животу, живи жи-
вот као авантуру. Увек у року 
уради све за школу, па велико-
душно подели са одељењем. 
 
Марко Марковић (Пчелар): че-
сто истрчи пред руду,па нас све 
закопа, где су Марија и Јелена,ту 
је и он. Превише је  озбиљан за своје 
године, воли песму, игру и микро-
фон. 
 
Харис Селими (Хари): Је л' знате 
ко је шеф „Селене“? Па, логично, 
он.Нема му ништа слађе, него да 
уђе у одељење и каже немамо час, 

пар пута је побегао испред ло-
пате. Необичан начин за хумор, 
али начин на који он то изнесе, 
доводи до зацењивања. 
 
Лука Микић (Лукаку): наше 
најмлађе.Ако видите блентав ход 
и слушалице у ушима, то је он. 
Раднице у „Пасажу“ су научиле да 
пије велику точену колу, па чим 
га виде ништа и не питају. Прву 
годину као бубица, ал' зато кроз 
остале три израста у правог чо-
века. 
 
Жељко Илић (Жеца): никотин је 
његова песма, часком он бициклом 
са Летњиковца дође. Ако закасни, 
ето оправдања од зубара, изађе 
он тако у тоалет, па га нема пола 
сата. За све вам је крива једна ко-
мерцијалисткиња. Добије тако 
одједном неку енергију и почне да 
нас малтретира. 
 
Катарина Маринковић (Кале): 
из Заблаћа нам стиже, најста-
рија у одељењу, буде нервозна кад 
пада киша, јер обично дође без об-
рва. Иде на руски, али често је по-

сећивала часове енглеског иако 
није морала. Има коњске живце, 
али не бих ја ризиковао, има и јаку 
руку. 
 
Маријана Радовић (Мафијана): 
воли да попије коју више, луда, еу-
форична.Клацка се пешке из 
Мајура, касни увек на први, некад 
и на други ,гужва у саобраћају. И 
кад се наљутиш на њу ,почне да 
ти се умиљава, мора човек да јој 
опрости. 
 
Мицић Иван (Мицке): Живинар-
ник је то, дотеран, педантан, на-
мирисан, лепо обучен, али школу 
никако није могао да заволи, а ту 
је Ђурђина да припомогне кад за-
густи. И он је позитивно луд,са 
њим су вам шала и смех незаоби-
лазни. 
 
Марко Стојшић (Стојке): један од 
Кленчана, не дирај лава док 
спава,не изгледа као да би нас све 
самлео кад уђе у одељење, али да. 
Доста је изостајао, има добар 
доктор у Кленку, па само даје 
оправдања. 
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Немања Тушановић (Туле): о 
њему скоро да не знамо ништа, 
добар је Туле, само изгледа да није 
желео са нама да се дружи, паме-
тан потез. 
 
Ивана Милошевић (Жица): Ка-
сарске ливаде у души, има жељу 
да буде полицајац,често је Деки 
долазио да решава проблеме у 
вези школе и њеног изостајања, 
осећа толику захвалност према 
свом тати, па кад се представља 
каже: "Ивана Д. Милошевић". 
 
Тодоровић Никола: још један до-
сељеник у нађе одељење из кувара, 
кроз средњу школу је стекао многе 
надимке: Тодор,Токи, Кондор а 
највише се одазива на Сомболед. 
своју љубав према Звезди неизо-
ставно показује, добар лик са не-
ким својим „моментима“. 
 
Јосиповић Тихомир: највиши 
члан нашег одељења, кроз школо-
вање је стекао надимак Боби (као 
познати кошаркас), да изглед уме 
да вара доказује Тиле који је за-
право један добар џин. 
 

Филиповић Јована: још један од 
многобројних досељеника из ку-
вара, представља се као фудба-
лерка али не прича много о томе, 
остаће упамћена по часу науке о 
исхрани. 
 
Андријана Марковић: право са 
Летњиковца, краљица сломљених 
срца, препорука је не зезати се са 
њом, добра је особа ако знаш са 
њом како треба! 
 
 
 
 
 
За крај, шаљемо поздраве Татјани 
Спасојевић, Стојану Николићу, 
Ристић Сари, Караклић Николи, 
Јанковић Аранитовић Милијани, 
Васић Анастасији,Тодоровић 
Алекси, Поповић Анисији, Илић 
Данијелу, другарима који су про-
вели кратко време са нама.
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