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Драги читаоци,  
 
 Иза нас су две тешке школске 
године у којима смо се свим снагама 
трудили да учење и дружење буду 
императив ученицима и професорима. 
Радујемо се што се ситуација поправила 
па смо на радост свих ученика и професора 
од 1. септембра у школским клупама. У 
складу са тим ученици током целе 
школске године вредно раде и враћају се 
старим активностима. И ове школске 
године наши ученици били су део 
хуманитарних акција и такмичења и 
тиме су сви подједнако заслужили да наши 
професори и цела школа буду поносни на 
њих. Без обзира на остварене резултате, 
ученици својим учешћем, трудом и радом 
показују да полажу испит зрелости што 
професоре посебно радује.  
 Част нам је да вам представимо 
још један број школског часописа који 
традиционално излази сваке школске 
године. Kao и до сад спремили смо 
извештаје а добро познате рубрике 
обогатили смо новим садржајима. Добро 
познат концепт часописа пружиће вам 
увид у садржаје којима смо се бавили 
током ове школске године. На следећим 
странама прочитаћете извештаје, 
занимљивости, литерарне радове наших 
ученика, предлоге за читање и гледање 
филмова и низ других текстова који су 
настали као продукт рада наших ученика.  
 Захваљујемо на сарадњи ученицима 
и колегама који су били део овог пројекта. 
У здрављу читајте, дружите се и будите 
весели и срећни! 

 
Редакција 
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УПИС 
2022/23.ГОДИНА 

 У школску 2022/23.годину Економско - техничка школа уписује следеће профиле: економски 
техничар, кулинарски техничар по дуалном моделу, машински техничар за компјутерско 
конструисање, и кувар/конобар по дуалном моделу. 

 

Назив предмета 
разред 

I II III IV 

Српски језик и књижевност 3 3 3 3 
Страни језик 2 2 2 2 
Физичко васпитање 2 2 2 2 
Математика 3 3 3 3 
Рачунарство и информатика 2       
Историја 2 2     
Хемија 2       
Биологија 2        
Ликовна култура   1     
Социологија са правима грађана     2   
Принципи економије 3 3    
Пословна економија 2 2 2 2 
Рачуноводство 4 4 4 4 
Пословна кореспонденција и 
комуникација 2 2     

Економска географија 2      
Пословни енглески језик   1 1 1 
Пословна информатика  2 2   
Јавне финансије   2     
Банкарство     2 2 
Статистика    2 2 
Право    2 2 
Маркетинг      2 
Економско пословање  2 2 2 
Предузетништво      2 
Грађанско васпитање/Верска 
настава 1 1 1 1 

Изборни предмет по програму     2 2 

Економски техничар 

TOKU SB 4LØ1S 

 Циљ стручног образовања за квалификацију 
Економски техничар је оспособљавање ученика за 
вођење администрације, комуникацију са 
клијентима и сарадницима, обављање 
рачуноводствених, финансијских, комерцијалних, 
банкарских послова и послова осигурања. 
Неопходност сталног прилагођавања променљивим 
захтевима тржишта рада, потребе континуираног 
образовања, стручног усавршавања, развој каријере, 
унапређивања запошљивости, усмерава да лица 
буду оспособљавана за: 
- примену теоријских знања у практичном 
контексту; 
примену безбедносних и здравствених мера у 
процесу рада; 
- примену мера заштите животне средине у процесу 
рада; 
- употребу информатичке технологије у: 
прикупљању, организовању и коришћењу 
информација у раду и свакодневном животу; 
- преузимање одговорности за властито 
континуирано учење и напредовање у послу и 
каријери; 
- препознавање пословних могућности у радној 
средини и ширем социјалном окружењу. 

“Моју пажњу посебно је привукла Економско - 
техничка школа зато што је једна од бољих 
стручних школа, жеља ми јесте да постанем 
књиговођа или програмер, а у томе ће ми 
помоћи економски предмети које имамо. 
Ниједног тренутка нисам зажалила. Школа је 
испунила сва моја очекивања па и више од тога. 
Поред тога, огромна жеља и почаствованост 
јесте та што настављам породичну традицију.” 
 

Кристина Танасковић I - 1 

“Одувек сам хтела да научим основе економије и 
права наших и других земаља. Уз помоћ Економско - 
техничке школе и сарадњом са професорима на лак и 
економичан начин успела сам да научим и да се 
заинтересујем за економију. 
Као млади и будући економиста, већ сам почела да 
размишљам о свом приватном бизнису. Наравно, за 
све треба времена, наде и стрпљења да остварите оно 
што желите. 
- ко не зна у коју луку плови њему ниједан ветар није 
повољан - Сенека 

Нина Пaјевић I - 1 
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Назив предмета 
разред 

I II III IV 
Српски језик и књижевност 3 3 3 3 
Страни језик 2 2 2 2 
Физичко васпитање 2 2 2 2 
Математика 2 2 2 2 
Рачунарство и информатика 2    
Историја 2 2   
Географија 1 2   
Хемија 2    
Екологија и заштита животне 
средине 2    

Ликовна култура 1    
Физика  2   
Социологија са правима грађана    2 
Хигијена 2    
Основе туризма и угоститељства 2    
Куварство 6 12 12 12 
Пословна комуникација 2    
Пословна информатика  2   
Економика и организација 
предузећа  2   

Познавање робе   2  
Наука о исхрани   2  
Уметничко обликовање    2 
Основе услуживања   2  
Маркетинг у туризму и 
угоститељству   2  

Грађанско васпитање/Верска 
настава 1 1 1 1 

Изборни предмет по програму   2 2 

Хотелијерство    2 
Предузетништво    2 
Професионална пракса 30 30 60  

Кулинарски техничар  
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 

TOKU SB 4КØ3S 

Кулинарски техничар: 
- припрема, планира, организује и надгледа 
послове који се односе на припрему хране, 
- спроводи хигијенске стандарде у свим 
кухињским просторијама, 
- обезбеђује примену норматива и стандарда 
рада у угоститељству и гарантује квалитет рада 
у кухињи, и води рачуна о заштити здравља 
гостију и сарадника, 
- самостално  припрема и сервира јела, учествује 
у припреми сложених јела у складу са 
нормативом и припрема једноставне посластице 
у кухињи, 
- учествује у изради средства угоститељске 
понуде, 
- вешто комуницира у различитим контекстима 
на страном језику,  
- користи технолошка знања и информационо - 
комуникационе технологије. 
 
 Вежбе и блок настава се изводе у 
школском кабинету, док се учење кроз рад 
одвија код послодавца. Социјални партнер 
Економско - техничке школе у дуалном 
образовању јесте Специјална болница за 
рехабилитацију “Пролом бања” где где ученици 
стичу практична знања под руководством и 
надзором инструктора у реалном радном 
окружењу. 

“Жељу за уписом овог смера имала сам 
још од малих ногу. Припрема разних 
специјалитета и задовољна лица људи 
који пробају те специјалитете, главни су 
ми императив за бављење овим 
занимањем. Ја се нисам покајала што сам 
уписала овај смер и зато бих га свима 
препоручила јер могу научити да 
припремају разне специјалитете и наравно 
да их пробају.” 

Јована Тодосијевић, IV-2 
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Назив предмета 
разред 

I II III IV 
Српски језик и књижевност 3 3 3 3 
Страни језик 2 2 2 2 
Физичко васпитање 2 2 2 2 
Математика 3 3 3 3 
Рачунарство и информатика 2    
Хемија 2    
Ликовна култура 1    
Историја  2   
Географија  2   
Социологија са правима грађана    2 
Екологија и заштита животне 
срдине 2    

Техничко цртање са нацртном 
геометријом 4    

Машински материјали 2    
Механика 2    
Техничка физика 3    
Технологија обраде 2 2   
Механика са механизмима  3   
Отпорност материјала  2   
Машински елементи  3 3  
Компјутерсака графика  3   
Моделирање машинских 
елемената и конструкција   3 3 

Технолошки поступци   2  
Технологија механичких спојева   3 3 
Конструсање    5 
Практична настава  4 6 6 
Предузетништво   2  
Грађанско васпитање/Верска 
настава 1 1 1 1 

Изборни предмет по програму   2 2 

Машински техничар за 
компјутерско конструисање 

  TOKU SB 4DØ6S 

 Машински техничар за компјутерско 
конструисање:  
- израђује базу података потребних за 
пројектовање, 
- моделира машинске елементе и конструкције у 
3Д програму при чему дефинише поступке и 
алате, 
-  бира оптимално решење за моделирање и 
дефинише полазне команде и параметре, 
- обучава се за израду техничких цртежа и 
делова техничке документације, прорачун 
машинских елемента и склопова применом 
одговарајућих програма, проверава 
функционалност склопљених машинских 
делова симулацијом, 
- стиче математичка знања и користи 
информационо-комуникационе технологије. 

“Ако волиш да црташ, радиш на рачунару у 
програмима за конструисање и моделирање, 
ако те занимају роботика и аутоматизација, 
желиш да наставиш образовање на 
техничким факултетима, прави избор за 
тебе је смер машински техничар за 
компјутерско конструисање.” 

Одељење III-4 
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Конобар - Кувар 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 

TOKU SB 3KØ7S - TOKU SB 3KØ8S 

Назив предмета 
разред 

I II III 
Српски језик и књижевност  

 
 

З 
А 
Ј 
Е 
Д 
Н 
И 
Ч 
К 
И 
  
П 
Р 
Е 
Д 
М 
Е 
Т 
И 

3 2 2 

Страни језик 2 2  

Физичко васпитање 2 2 2 
Математика 2 2 2 

Рачунарство и информатика 2    

Историја   2 

Хемија 1   
Екологија и заштита животне 
средине  1  

Географија 1    

Социологија са правима грађана   1 

Здравствена култура 2    
Основе туризма и угоститељства 2     
Економика туристичких и 
угоститељских предузећа   1   

Туристичка географија   1  

Предузетништво     2 
Професионална пракса  30 60    
Грађанско васпитање/Верска 
настава 1 1 1 

Изборни предмети по програму   2 2 

Страни језик II  
К 
О 
Н 
О 
Б 
А 
Р 

2 2 2 
Свечани пријеми     3 
Услуживање 12 12 11 
Исхрана   2   
Психологија у туризму и 
угоститељству     2 

Основе куварства   2   
Основе посластичарства     1 

Куварство 
 

К 
У 
В 
А 
Р 

12 18 16 
Националне кухиње     2 
Основе услуживања     1 
Исхрана 2     

 ДОБРОДОШЛИ У ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ ! 

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је 
оспособљавање ученика за припрему, сервирање и 
декорисање оброка.  
Кувар: 
- припрема јеловник и мени, 
- прима наруџбине од конобара, 
- обрађује намирнице (механички и термички) 
- формира порције према нормативима 
- сервира и декорише јела 
- издаје припремљена јела конобару на основу наруџбине. 
 
Циљ стручног образовања за образовни профил 
конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта 
храном и пићем.  
Конобар: 
– организује пријем и смештај гостију 
– презентује понуду јела и пића 
– препоручује госту адекватну комбинацију јела и пића 
- услужује госта примењујући различите начине 
услуживања. 
 
Ученици се оспособљавају за примену теоријских знања, 
ефикасан рад у тиму, препознавање пословних 
могућности у радној средини, примену сигурносних и 
здравствених мера у процесу рада. 

“Првенствено сам уписао смер кувар зато што 
волим да спремам храну. Још више ми се 
допало то што је пракса у Пролом бањи. 
Четвртком идемо у хотел “Радан” на праксу 
тако да током недеље жељно ишчекујем  
четвртак. Прија ми рад у кухињи док сам на 
пракси, свиђа ми се униформа коју носим, а 
запослени  се лепо опходе према нама и 
несебично нам помажу да научимо занат. 
Даћу све од себе да што успешније завршим 
школу како бих се убрзо запослио.  
Препоручио бих будућим генерацијама да без 
оклевања упишу смер кувар по дуалном 
моделу.” 

Андрија Филиповић I-4 
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ИЗВЕШТАЈ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ “НАУЧИ МЕ” 

“Није битно победити, важно је учествовати”. Ту реченицу смо сви као млађи често слушали, али 
као деца нисмо се исте придржавали јер је уистину нисмо разумели. Што смо старији пролазимо 
кроз разне догађаје те из тога долазимо до више разумевања за живот и свет који нас окружује па 
тако и до осећаја да поштујемо оно што имамо и место  где се налазимо. 
 
Нама деци свакодневно падну на памет питања попут: “ Чиме бих ја волео/ла  да се бавим? Који су 
то моји циљеви?” Пкушавамо да пронађемо себе. Свачији пут је јединствен, а што се мог пута тиче, 
имала сам огромну помоћ од стране програма у којем сам учествовала, организација “Научи ме”, 
програм “Youth Inovation Center”. 
 
 Група младих професора/предузетника али и студената је осмислила програм како показати 
тинејџерима да и они могу доћи до свог јавног исказа и показати своје вештине.  Идеја је била 
скупити тридесет најбољих и највреднијих ученика средњих стручних школа југоисточне Србије 
који су попунили све потребне пријаве за програм.  Једном недељно би се одржавала радионица/
brainstorming и током радионица њима би се  представљали ментори и систем по којем ће радити 
наредних шест месеци. Циљ сваке радионице је био пружити што више информација ученицима  
како би они развили своје сопствене бизнис идеје којима би се представили на конференцији 
#КакоСеМењаСвет. 
 
Оно што је мени било најбитније, упала сам. Уз позив у ком су ми јавили да сам прошла јављено 
ми је да сам позвана да присуствујем на почетни догађај овог програма који се одржао у Think 
Inovative Hub-у у Нишу. 
Била сам једина ученица из Куршумлије, стога сам се у почетку осећала  напето, никога тамо нисам 
познавала, па сам се и у једном моменту потпуно збунила. Напетост и збуњеност потпуно су 
смањиле и ублажиле Марија Раичевић, Александар Глигоријевић и Јана Јанковић. Временом смо 
ове драге менторке сви  почели да гледамо као део породице, дале су све од себе да из нас извуку 

Након што је прошло шест месеци и после два едукативна путовања дошли смо до трећег 
едукативног путовања где је отишло нас осамнаесторо који  смо остали у програму. То путовање је 
било пресудно о томе ко ће отићи на финалну конференцију. За задатак смо имали да одрадимо 
презентације на којима би се налазило дванаест слајдова и за сваки слајд би смо имали двадесет пет 
секунди за образложења (све укупно пет минута). Презентације су се одржале у Rural Hub-u у 
Врмџи где нас је породица која је власник хуб-а отворених руку дочекала и приредила нам 
нзаборавно искуство. 
Што се тиче друштва из програма, није могло бити боље. Сви смо били ту једни за друге, 
међусобно се подржавали, шалили, дружили, упознавали још више и стварно смо заволели једни 
друге.  YIC нам  је пружио пре свега пријатеље и партнере да се стварно осетимо да постоји неко ко 

Приредила: Кристина Вучић II-2 
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Приредио: Марко Пејовић IV-2 
 
 Туристичка организација Куршумлије у сарадњи са асоцијацијом „Башта Машта“ из 
Београда 24. септембра 2021.године организовала манифестацију „Изађи ми на теглу“. Такмичење у 
спремању ајвара „Изађи ми на теглу“ одржало се на платоу у центру Куршумлије. 
 Такмичарима су обезбеђени сви потребни услови за учешће: наткривени штанд за 
такмичарску екипу, паприка у количини потребној за припремање једне „туре“ ајвара, шећер, со, 
уље,  шпорет Смедеревац за припрему, тегле са поклопцем, дрва за ложење, столови за припрему и 
одлагање тегли, пластичне посуде за љушћење паприке. 
 Из наше школе пријавила се екипа “Ајвар Еко” коју чине Татјана Никић, Анђела Илић и 
Марко Пејовић са професорком Драганом Вујић. Наша екипа је освојила 3.место! 
  

ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ 

Прошао је и тај дан, увече су нам јавили резултате и од среће сам вриштала, прошла сам даље и то 
потпуно неочекивано. Као што сам споменула, сви смо једни друге бодрили и желели више да неко 
други прође него ми.  
 
За финалну конференцију прошло је нас деветоро и конференција је одржана у Нишу у хотелу 
"Амбасадор". За та два дана одседања стекли смо  још више незаборавних успомена и дошли смо до 
степена пријатеља за цео живот.  Доказали смо сами себи да је битно да имамо неког уз себе који ће 
нас бодрити и када тонемо и ко ће нам руку пружити да устанемо.  
 
Конференција је прошла феноменално и ако нисам једна од победника, радовала сам због  
пријатеље који су победили јер су стварно то и заслужили. Ја сам поносна на себе и захвална сам 
понуди коју сам добила од стране "Банкер" радиа из Ниша који би волели да се баве реализацијом 
моје идеје.  
 
Укратко, моја идеја се односи на радио станицу и 
музичка продукцију која би се бавила прављењем 
репертоара за децу млађег узраста ради побољшања 
њихове комуникације са околином. Кроз креативни 
програм и дечије радионице за циљ имамо да 
докажемо нашој деци да не мора све да се врти само 
око интернета.  
 
За крај, треба да верујете у себе, али и да будете они 
који верују у друге, јер свакоме неко мора чувати леђа. 
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БУДИ ИНФОРМИСАН—ПОСТАНИ ПРЕДУЗЕТНИК 
 

приредила: Бојана Михајловић II-3 
 
 “Буди информисан - постани предузетник” је тродевна обука коју је сповео Омладински 
центар за економски развој из Куршумлије, уз подршку кабинета Министарства за развој 
недовољно развијених општина, како би незапослени средњошколци и студенти, који планирају да 
покрену сопствени посао, сагледали предности и ризике предузетништва, испитали своје 
предузетничке склоности и информисали се о поступку регистрације предузећа или започињања 
онлајн бизниса. 
 Обуке из области израда бизнис плана, предузетништво и финансијско пшословање, 
самозапошљавање и дропшипинг су одржане у мултимедијалној учионици наше школе. Обуке су 
трајале три дана а предавачи су били Драган Миљковић, Милош Васић, Владимир Митровић и 
председник Омладинског центра Марија Чолић.  
 Сви полазници обука добили су сертификате. 

НЕДЕЉА НОВЦА 

Поводом недеље новца у школи је организована изложба новца, коју је испратило предаванје о 
новцу и крипто валутама. 

Главни организатори изложбе били су ученици I године са својом професорком Данијелом 
Симић, излозба  је трајала два дана и сви ученици као и професори могли су погледати новац 
различитих вредности и новац који се користио некада  давно. Да би изложба била занимљивија 
ученици су извлачили питанја о новцу и на сваки тачан одговор добијали су  чоколадицу  у 
облику новца. 
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 У Нишу је органозовано онлајн такмичење ученичких компанија. Ученичка компанија је 
најпознатији програм Достигнућа младих који обезбеђује основно економско образовање за 
ученике средњих школа и спроводи се широм света. Програм траје преко целе школске године а 
Европска комисија га је означила као најбољи пример предузетничког образовања. Ученици који су 
„запослени” у овим компанијама током школске године стичу знања о тржишној економији и 
предузетништву кроз програме „Достигнућа младих” и своју компанију воде од оснивања до израде 
компанијског извештаја и затварања компаније. 
Више од 280 средњошколаца из 30 градова широм Србије представило је своје ученичке компаније 
на 5 регионалних такмичења одржаних у оквиру Недеље ученичких компанија, а 20 победничких 
тимова пласирало се на национално финале. 
 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИЧКИХ КОМПАНИЈА 

Наша школа имала је две јако добре идеје, па је одржанo школско такмичење у ком су наши 
ученици бирали бољу идеју.  
 
Једна од идеја била је производња презли. Идеја је била заснована на томе да сув хлеб узимамо из  
вртића, болнице потпуно бесплатно од чега би произвели презле са различитим укусима. 
Оснивачи компаније “Perfeto prezle” били су Кристина Вучић, Николина Здравковић и Алексанра 
Ракић са професорком Биљаном Савић.  
 
Друга идеја била је производња туршије од чичоке. Производња овог производа је јако исплатива 
баш зато што главну сировину узимамо из природе. Оснивачи компаније “Астер” су Андреа 
Кузмановић, Ана Видић, Тина Николић, Валентина Миленковић и Снежана Михајловић са 
професорком Данијелом Симић. 

Приредила: Снежана Михајловић II-2 

Компанија “Астер” 

Компанија “Перфето презле” 
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НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА КЊИЖЕВНОСТ ИВИ 
АНДРИЋУ – 60. ГОДИШЊИЦА ДОДЕЛЕ 

 Дана 10. децембра 2021. године навршило се тачно шездесет година 
доделе Нобелове награде за књижевност нашем највећем књижевном ствараоцу 
Иви Андрићу. Овом приликом у зборници наше школе професорка српског језика 
и књижевности, Јасмина Рочкомановић одржала је предавање о животу и раду Иве 
Андрића за ученике и наставнике наше школе. 

„ДОСИТЕЈЕВИ ДАНИ“ 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја је на основу Закона 
о основама система образовања и 
васпитања 2020. године донело одлуку да 
се 10. април (28. март по старом 
календару) од школске 2021-2022. године 
установи као “Доситејев дан – дан  
сећања на Доситеја Обрадовића, великог 
српског просветитеља и првог српског 
министра просвете.“ 
На основу ове Одлуке „Доситејев дан“ је 
ушао у Школски календар важних датума 
који се обележавају у школама. 
Наша школа је такође обележила овај 
важан јубилеј, тако што је професорка 
српског језика и књижевности Јасмина 
Рочкомановић у сарадњи са ученицама 
Недом Степановић III1 и Кристином 
Танасковић I1 у петак, 15. априла 
одржала јавни час у мултимедијалној 
учионица за ученике и наставнике наше 
школе. 
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ИЗВЕШТАЈ СА ПРАКСЕ 
- Учење кроз рад -  

Ученици образовног профила кувар/конобар, уписани школске 2019/2020. године прва су генерација ученика 
која се школује по дуалном моделу код нас и у региону. Тај начин школовања одвија се кроз праксу која се 
обавља код послодавца - социјалних партнера школе. Социјални партнер наше школе у дуалном образовању 
је Специјална болница за рехабилитацију “Пролом бања”, где ученици стичу практична знања под 
руководством и надзором инструктора у реалном радном окружењу. Послодавац обезбеђује ученицима 
униформу, дневнице и оброк током праксе. 

Ученици обављају праксу једном или два пута недељно, зависно од профила и разреда. Остале дане ученици 
проводе у школи где стичу теоријско знање. 

Дуално образовање је начин школовања који се примењује све више у свету, али и код нас. Предности 
дуалног образовања: 
- у дуалном моделу образовања практични део наставе обавезно се одвија у компанијама. 
- у дуалном образовањи ученик проводи најмање 75% часова од укупног броја часова (1,2 или 3 дана 
недељно). 
- у дуалном образовању исплаћује се накнада за сваки сат проведен у компанији на учењу кроз рад.  
- компаније и инструктори који раде у тим компанијама испуњавају законом прописане услове како би могли 
да учествују у процесу реализације учења кроз рад, а све са циљем да ти се омогуће најбољи услови за 
учење, као и најквалитетније радно окружење. 
- на крају школовања ученици добијају додатак дипломи у ком ће бити издвојено учење кроз рад у дуалном 
образовању. 
Наши ученици су веома задовољни условима у којима обављају праксу. 
По завршетку школовања најбољи ученици, уколико желе, добијају стални радни однос у компанији где 
могу да усаврше своје знање и даље напредују. 
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СТРУЧНА ПОСЕТА.... 
 

.... ИВИЦА ЗДРАВКОВИЋ, НАСТАВНИК ВЕШТИНА 

Прстохват забаве и прегршт корисних информација 

 Професор гастрономије Ивица Здравковић, са Одсека за пословне студије Лесковац у 
оквиру Академије Јужна Србија, посетио је са студентима завршне године гастрономије 
Економско-техничку школу у Kуршумлији и пренео ученицима нове идеје у припремању и 
сервирању јела, као и утиске са недавно одржаног међународног такмичења гастронома у Турској. 

 Посета професора гастрономије Економско-техничкој школи  постала је традиционална и 
дешава се пети пут. Ученици образовног профила кулинарски техничар  имали су прилику да са 
студентима практично припреме такмичарске “изложбене тањире”. 

 Професор Здравковић је 
ученицима демонстрирао практичне 
вештине и указао им на нове 
трендове, зачине и намирнице који 
се тренутно користе у куварству. 
 
 Економско-техничка школа 
може се похвалити изузетном 
сарадњом са Високом пословном 
школом струковних студија из 
Лесковца. Сарадња се одвија на 
обострано задовољство и корист: 
ученици стичу нова знања а велики 
број наших ученика уписује њихове 
смерове – гастрономију и туризам.  
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ПРЕПОРУКА  
ИЗ КАБИНЕТА КУВАРСТВА 

РОЛОВАНА ТЕЛЕТИНА 

 
 
за 4-5 особа 
 
Састојци: 
 
• 2 кг телећег пауфлека 
• 1 мања главица црног лука 
• 30 г сланине 
• 200 г шаргарепе 
• 200 г корена першуна (или пашканата) 
• 1 кашика сенфа 
• со, бибер 
 
 

 
 
 
 
 

САЛАТА ОД РУКОЛЕ 
 
Састојци: 
 
• 100 г руколе 
• 2 кашике маслиновог уља 
• 2 кашике ацето балсамицо сирћета 
• со по укусу 
• пармезан нарезан на листиће (колицина по зељи) 
• цхеррy парадајз (колицина по зељи) 
 
Припрема: 
 
Руколу добро опрати и оцедити од вишка воде. У посебној цинијици помешати уље, ацето 
балсамицо и со, па прелити преко руколе. Измешати, па посути листићима пармезана и 
половинама цхеррy парадајза. 
 

Припрема: 
 
Црни лук, сланину, шаргарепу и корен першуна исећи на ситне коцке.  На пар кашикица маслиновог уља 
продинстати лук и сланину, па додати шаргарепу и корен першуна. Динстати, уз повремено доливање 
малих количина воде, све док поврће не омекша, али пазити да се не распадне. Посолити и побиберити, 
оставити са стране да се прохлади. 
 
Телетину добро посолити и побиберити, зачине добро утрљати у месо. Унутрашњу страну премазати са 
кашиком сенфа, посути мешавину претходно спремљеног поврћа, равномерно распоређујућу по читавој 
површини меса. Месо пажљиво уролати и увезати канапом или убацити у мрежицу за месо. 
 
Рерну угрејати на 200°Ц. 
У посуду у којој ће се пећи, сипати мало уља и воде да покрију дно посуде, па положити месо. Прекрити 
поклопцем или фолијом и пећи сат и по, уз повремено окретање меса и поливање соком који пусти. После 
сат и по, скинути фолију и пећи месо још пола сата до 45 минута, како би се лепо запекло по површини. 
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Састојци: 
 
• 20 г маслаца 
• 85 г црне чоколаде 
• 1 јаје 
• 50 г+50 г  кристал шећера 
• 50 г брашна 
• 45 г бадема 
• 1/4 кашикице прашка за пециво 
• 45 г шећера у праху 
• 1 кашичица нес кафе+1кашикица воде  

C R I N KLE  COO KIES  

Припрема: 
 
Маслац и чоколаду отопити на пари. Нес кафу 
размутити са водом и додати у чоколаду.  Добро 
умутити јаје са 50г шећера. Додати отопљену 
чоколаду и  измешати. Бадеме самлети и додати 
брашну или помешати са брашном и прашком за 
пециво, па све ставити у сецкалицу и добро 
уситнити. Додати брашно у чоколадну масу. Маса у 
овом ступњу изгледа течно зато је треба оставити око 
2 сата у фрижидер, да се стегне. После 2 сата 
кашиком вадити смесу и правити куглице*. У једну 
чинијицу сипати кристал шећер,а у другу шећер у 
праху. Kуглице прво уваљати у кристал шећер, па у 
шећер у праху. Ређати на папир за печење и пећи на 
160° C око 20 ак мин. 
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ХАЈДЕ ДА БУДЕМО СТРУЧНИ ! 

 КРИПТОВАЛУТЕ 

Творац прве криптовалуте је особа или група људи под псеудоном Сатоси Накамото. Kриптовалута 
која се прва појавила била је bitcoin.  Bitcoin је криптовалута, у облику електронског новца.То је 
децентрализована дигитална валута без централне банке. Циљ bitcoina је да постене средство 
плаћања у целом свету, ограничен на 21 милион коина, што га чини отпорним на инфлацију. Ову 
валуту може свако да штампа (мајнује). Мајновање је процес изградње блоцкцхаин,у том процесу 
настаје  нови коин. Blokčejn је база података која се не налази на једном месту, већ се чини мање 
базе (блокови) које су међусобно дигитално повезани, а који садрже информације о дигиталним 
трансакцијама. Људи су почели масовно да се интересују за bitcoin и криптовалуте, због наде да ће 
криптовалуте бити средство плаћања.  

 

 

 

 

 

 

Осим bitcoinа постоји још много других криптовалута. Друга највећа криптовалута је Ethereum, има 
отворену шифру и заснован је на блокчејнској технологији. Једна од главних карактеристика 
Ethereum-а су паметни уговори. Смарт-контракт Ethereum-а обавља виртуелну машину Ethereum  
или ЕВМ (Ethereum виртуелна машина). Kао и сваком другом криптовалутом, Ethereum се може 
купити, продати, платити и размењивати. Постоји и технологија која омогућава да се сниме  
трансакције са било којим средством на дистрибуираној основи у контрактима типа блокчејн без 
употребе традиционалних правних поступака. За разлику од Bitcoina, Ethereum је неограничена 
криптовалута. То значи да криптовалута може бити у стању инфлације. 

Што се тиче зараде, у крипту, постоји пуно начина: holding,staking, trejding, 
majnovanje, продаја дигиталних уметнина итд. Holding је процес куповине 
криптовалута, а затим држите криптовалуте док се пројекти не развијају и 
цена значајно не расте. Kада се цена значајно повећа могу се родати и тако 
остварити профит на почетној инвестицији. Staking је процес у којем се 
купују криптовалуте и  затим се орочи  на некој DeFi платформи. Камате могу 
да иду и до 70% годишње. Најпопуларнија платформа је Pancakeswap. 
Trejding подразумева често улажење у куповне и продајне позиције. Циљ је 
остварити већу зараду него дугорочним “buy and hold” инвестирањем. 
Trejding стилови: skalpiranje, daytrading, swing trading. Рударење (mining) је 
процес изградње  blockchaina у којима јаки рачунари, односно материјали који 
раде математичке задатке да би дошли до броја, односно, места у којем иде 
трансакција. У том процесу се ствара нови коин.  

Приредио: Огњен Видосављевић 2-2 
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 Један од напора истраживања у психологији био је схватити која су то изобличења 
перцепције и мисли која нас наводе да се понашамо онако како се понашамо. Идеја је да ћемо 
разумевањем „психолошких кругова“ који условљавају наш начин перцепције света, моћи боље да 
разумемо људски ум. 

 Зато деценијама психолози су проучавали бројне психолошке ефекте; радознале појаве које 
се могу проучавати у лабораторијским условима и у којима се огледају пристрасности и необични 
обрасци перцепције који се јављају код готово свих људи.  

 

 

 

  

 

 

                             

                            Извор: https://psihologija108.wordpress.com/ 

 

           1. Bandwagon efekat (ефекат хватања у коло) 

Ефекат хватања у коло односи се на то да људи раде одређене ствари зато што их други раде, без 
обзира на сопствена веровања, која могу да игноришу или пређу преко њих. Доживљавање 
„популарности“ предмета или особе може имати утицај на то како га људи у целини посматрају. На 
пример, једном када неки производ постане популаран, више људи тежи да „се ухвати у коло“ и 
такође га купи. Ефекат хватања у коло објашњава зашто постоје модни трендови.  

 2. Хало ефекат (ефекат првог утиска) 

Први утисак је веома важан зато што се тешко мења и одређује даљи однос с неком особом или став 
према њој. Од првог утиска зависи да ли ћемо бити наклоњени некој особи, хоћемо ли пожелети да 
се дружимо са њом или ћемо је избегавати. Импресија се тешко мења зато што смо склони да све 
накнадне информације о датој особи тумачимо тако да се уклопе у први утисак (занемарујемо оне 
које се не уклапају а опажамо смао оне које се уклапају). За формирање утиска битан је и редослед 
којим се уочавају особине. На пример, ако прво запазимо негативне одлике (нељубазност, 
хладноћа), па тек онда позитивне (интелигентност, интересантност), ствара се лошији утисак него да 
је било обрнуто. 

ПСИХОЛОШКИ КУТАК 

Занимљиви психолошки ефекти 
 

Приредила Марија Ђорђевић, психолог 
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 3. Данинг - Кругеров ефекат (когнитивна пристрасност) 

Ово је један од најконзистентнијих и најснажнијих психолошких ефеката који су пронађени у 
различитим истраживањима људског понашања, јер се он појављује изнова и изнова у већини 
експеримената изведених на ову тему. Састоји од тенденција да преценимо своје способности и 
ниво компетенције у ономе у чему нисмо добри, и у тенденцији да се мало потценимо у ономе у 
чему смо заиста добри.  

 4. Строопов ефекат 

Строопов ефекат има везе са процесом интерференције између чула, у коме се текстуална 
компонента појма меша са сензацијом. Појављује се када, под одређеним условима, читамо наглас и 
брзо назив боје чија је реч написана у другој боји: У овим случајевима је врло вероватно да ћемо, 
уместо да читамо оно што говори текст, поменути назив боје којој смо били сензуално изложени, а 
не текстуално.  

 5. Капа ефекат 

Капа ефекат је психолошки феномен при којем, ако прође довољно времена између излагања једном 
стимулусу и излагања следећем, склони смо да верујемо да је овај период дужи од уобичајеног, док 
ако је овај период довољно дуг. Укратко, супротно се дешава: имамо осећај да је прошло мање 
времена него што је заправо прошло између једног и другог стимулуса. Односно, овај психолошки 
ефекат показује нам постојање прагова који утичу на нашу перцепцију времена.  

 6. Ефекат Ромеа и Јулије 

Ефекат Ромеа и Јулије представља појаву да привлачност између 
двеју особа расте, ако постоји противљење породица њиховој вези 
и тежња да се они раздвоје. То значи да ако родитељи отворено 
крену да бране нечију везу, тада се двоје младих још више заљубе 
једно у друго. Млади људи, а посебно тинејџери, имају потребну за 
независношћу и слободом, и стога одбијају да им неко намеће 
правила. Међутим, треба имати у виду, да заљубљивање, као 
резултат овог ефекта, није хир и глума, већ се двоје младих 
одистински више заљубе једно у друго. Зато родитељи, немојте да 
ризикујете и отворено показујете своју нетрпељивост према другој 
страни. 

  7. Ефекат публике 

Људско понашање често зависи и од присутне публике, иако је та публика пасивна. Овај ефекат се 
увек мора узимати у обзир приликом експеримената. Људи се другачије понашају у зависности од 
тога да ли су сами, међу непознатим особама, познаницима, мушкарцима, женама или слично. На 
пример, мушкарцима се мења понашање ако се у присуству налазе привлачне жене, радници се 
другачије понашају када шеф није ту и слично. 

 8. Ефекат посматрача 

Ефекат посматрача указује на појаву да  што је већи број људи који посматра неку несрећу, мања је 
вероватноћа да ће неко притећи у помоћ. Што је већи број присутних посматрача, мање ће људи 
бити спремно да помогне, јер ће сви да мисле да ће неко други да прискочи.  
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 Емоције су најважнији део човека, јер ако душа и ум нису здрави, тело не може да буде 
здраво. Ми ћемо се осврнути на четири основне емоције код човека. Емоције подељене на више 
осећања, како настају и чиме је све то изазвано. Такође мислим да би вам добро дошли и савети 
кроз примере. Не дозволите да емоције буду запостављене. Емоције су широк појам али ја бих да 
вам то објасним на најједноставнији начин. 
Емоције су узбуђености изазване ситуацијом. 
 Укратко:  
Kомпоненте: физиолошке, изражајне и субјективне. 
Емоције се проказују невербално и вербално. 
Деле се на: основне, сложене, пријатне и непријатне. 
 
Групе: 
1.Туга и бес, афекат 
2. љубав и страх , заљубљеност 
3. Љубомора и манипулација,  патња 
4. срећа и мир, серотонин 
 
  
Можда се чини да ове теме нису сличне тј изгледају неповезано, али и те како јесу, јер утичу једна 
на другу. 
 
1.Чињеница: Бес је произведен из туге. Баш зато је много боље да искрено причаш о ономе што 
осећаш, уместо што то потискујеш у себи. Тако научиш себе да све усмериш на то да поступиш 
агресивно. Желиш да сакријеш тугу из страха да покажеш емоције, јер мислиш да су емоције доказ 
слабости. 
 Свађе су најчешћи разлог за бесне реакције. Туга је емоција која може да се изазове 
углавном ониме што видимо или чујемо, што нама не прија или не желимо да буде тако.  
 Укратко: Туга физички “удара“ емоције среће, бес проради када видимо или чујемо оно 
што не желимо, као већ горе наведено. Тада наступа афекат. Афекат је кратког века тј. тренутан, 
због онога што видимо, чујемо и осетимо у датом тренутку. 
  На све у животу треба одреаговати на природан, нормалан И миран начин, јер све што је 
супротно ствара још гору ситуацију. 
 Савет: Прихвати све онако како јесте и добро размисли о томе. Вежбе дисања су јако добре 
или медитација. За почетак само прихватање стварности би било довољно добро. 
2. Заљубљеност је честа код тинејџера, али код неких одраслих људи је стална. Kао млађи често се 
заљубљујемо у изглед, али током одрастања проналазимо особу у коју будемо заљубљени у цело 
њено или његово биће. Тако би бар требало да буде. 
  Чињеница: Људи се воле због онога што нису, а остављају због онога што јесу. То је већ 
проблем друштва. Страх је неистражена бол, страх изазива доста нелагодних осећања и психичких 
обољења. Kао што су трема, анксиозност итд. 
-трема је страх од незнања шта нас чека. Да ли ћемо се осрамотити, како изгледамо, да ли ће све 
бии „под конац“. Углавном пред неки важан догађај или „наступ“ ред већим скупом људи. Kамере 
доста утичу на трему у таквим ситуацијама. 
- анксиозност је тешко обољење код човека али, нижи стадиуми (који свакако не би требали да се 
занемаре) су углавниом страх јавности тј комуникације са другима вербално или физички. 
Једноставан страх бити у непознатом окружњу и суочити се са истим, што и није тако једноставно. 
 Чињеница: Храброст није одсуство страха, храброст је кад урадите нешто упркос страху. 
Заљубљеност је део љубави, а неку чудну врсту страха и нелагоде осећамо када смо заљбљени. 
Такође може да се манифестује као трема или жаргонски речено „лептирићи у стомаку“. 

ЕМОЦИЈЕ 
 
Приредила: Наталија Стојановић 2-1 
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 Савет: Прихватите своја осећања. Морате да схваитит да све буде у реду, јер мозак кад је 
под страхом визуализује најгори могући исход. 
 Чињеница: У љубави треба пратити срце, али слушати мозак. Стање ума треба бити 
пођеднако са душевним стањем. 
 
3. Љубомора је такође изузетно непријатан афекат, који се заснива на посесивној љубави. Стална је 
свуда и у свему. Она је највеће неспокојство и насиље над самим собом. Љубомора је у стању да 
измисли оно чега нема и уништи оно чега има. То је најнегативније стање душе и ума.  
патња је слична као неугода, бол и мука. ПАТЊА ЈЕ СТРАДАЊЕ ДУШЕ. Проблеми су извор 
патње. Патња је чудна и неописива изазвана поблемима. Душа тежи ка потпуности. Овакво стање 
човека изазива све лоше емоције и извор свих је празнина. 
 Чињеница: У љубави је много више самољубља него љубави, што је такође изазвано неком 
траумом или страхом из предходних веза или односа у породици и друштву. Љуубомора се јавља у 
свим узрастима, најранији зачеци љубоморе се налазе у најраније детињству. Особа или објекат 
неће бити изгубљени или напуштени, ако их довољно добро чувате и волите на прави начин. 
Манипулација се јавља код љубоморних људи, такође и љубомора код манипоулатора. Само што је 
психолошка манипулација неки циљ ка промени размишљања и стања особе. Углавном као 
злоупотреба и обмана. Постоје разни облици манипулације.  
 Савет: Немој користити манипулацију за остваривање циљева и не трпи манипулаторе. 
Поштује своје и туђе одлуке, ставове и размишљања. Манипулација је изазвана патњом. Не 
дозволи да мозак пати. 
 Чињеница: Манипулатори су у немоћи да схватају, разумеју и подржавају. Манипилација 
није моћ и решење.  
 Савет: Буди љубоморан на себе у позитивном смислу. Не гледај туђи живот, него свој. Оно 
што је твоје лепо је по томе што је само твоје, туђе за тебе не може и не треба да буде лепше. 
Уместо што гледаш шта раде и шта имају други, поради на себи. Љубомолра се не лечи, то је 
душевно стање, само га треба схватити. Љубомора је изазвана патњом. Не дозволи срцу да пати. 
Не, љубомора није слатка. МАНИПУЛАЦИЈА НИЈЕ МОЋ. САМО ИЗАЗИВА ПАТЊУ. 
 
4.Срећа је у данашњем друштву ретка као појава емоције и кад се испољава сматра се чудном 
лудом и глупом. То је најлепше и најважније осећање код човека. Мир као стање ума. Kад кажем 
серотонин, мислим на срећу као благостање и мир душе. Да имамо све што желимо, да је добро по 
нас. 
- Серотонин је хормон среће.  
  Чињеница: Серотонин не може доћи до мозга. Данас се више користи кроз дрогу, него кроз 
храну јер...данашњица.  
 Савет: Да би били срећни и имали мир, не треба мењати себе, треба схватити себе и радити 
онако како нашем телу одговара. Ви сте одговорни за ваша осећања и само ви требате да утичете 
на њих. Радост је кад радимо нешто своје, оно што желимо. Одбаците све што је негативно, а оно 
што не може да се обаци прихватите. Не сме да се занемари у потпуности, јер подсвесно лоше 
утиче на вас. Радите на томе да то прихватите у целини, али без утицаја.  Мир је потребан увек и у 
свему, а до њега долазимо тек кад послушамо сами себе. Немој да занемариш емоције, немој да ти 
љуабав мир и срећа буду страни, а туга страх и бес опис стања емоција и бића. Ваше мисли утичу 
на ваша осећања. Помаже ако радите на себи.  

Немојте занемарити емоције. 
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ПАРАСОЦИЈАЛНЕ ВЕЗЕ  
 
Приредила: Ана Видић 2/2 

Шта су то парасоцијалне везе?  
 
 Парасоцијална интеракција односи се на неку врсту психолоског односа који публика 
дозивљава у сусретима са познатим лицностима у медијима, посебно на ТВ-у и социјалним 
мрежама. То је уствари илузија који појединац ствара у својој глави као последица интимности и 
заснива се на имагинацији. 
 
 Дакле, то је када познате личности/инфлуенсери снимају на својој платформи и публика, 
чешће деца, мисле да су они њихови пријатељи због тога сто им се пријатељски обраћају, а не 
схватају да се обраћају камери не њима. Због тога они остваре емотивну везу са том познатом 
личносцу која не постоји. Гледајући познате личности који су стално ту, иако без директног 
контакта, деца се осећају као да их стварно познају чак боље и од своје породице, пријатеља...  
 
 Ова илузија интимности јако утице на животе појединаца. Иако доста медијских личности 
ступа у контакт са својом публиком тако што им одговара на поруке, лајкује видее и слике, гледа 
сторије и слично то не значи да су они наши пријатељи и да их ми познајемо. Због овога деца често 
траже блиске емотивне пријатељске односе, некад цак и висе, а бас због овога цесто се десава и да 
инфлуенсери искористе исту ту децу на јако грозне начине. У оваквим ситуација долази до тога да 
деца губе однос са својим пријатељима и постају усамљени и изоловани од нормалог света, јер 
мисле да имају пријатеље у људима који прицају са камером, док ти исти људи на њих гледају као 
бројке, прегледе, лајкове...  
 
 Због ковида и карантина број оваквих веза доста је порастао јер се нико није могао видети 
са својим блиским људима или само изаци напоље ради забаве, па су већини углавном једини 
извор забаве биле управо медијске личности. Наравно ни познати нису могли изаћи напоље па су 
правили дупло више контента него обично и због усамљености причали са камером као са другом, 
а то је наравно изазвало лавину оваквих веза. Инфлуенсере и познате личности никада неће бити 
брига за њихову публику јер их не знају и  неће их ни упознати, наравно већина је захвална на 
пруженој платформи, али увек ће на своју публику гледати као на једну велику целину људи.  
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ПИШЕМО, СТВАРАМО... 

 
 
 
Стојановић Наталија II-1 
 

 

                                            НА КРИЛИМА СЛОБОДЕ 
 

Слобода је јако комплексна тема за мене. Поготово у овим годинама. Као 
особа која тек почиње да живи и да схвата живот имам превише амбиција и жеља 
за слободом. 

 С једне стране се осећам слободно, боље речено ослобођено од обавеза у 
кући и школи.  Не волим терет и не радим оно што не волим. Ослобођена сам и 
емоција и трудим се да не волим, а то радим из страха и тако себи стављам велики 
терет на душу. Слобода у љубави, једини вид слободе који не могу да имам, а то је 
оно за чиме чезнем.                                                                                      Отворена 
сам особа.  Волим да комуницирам са свима, да други осете слободу у разговору са 
мном. Не волим да се везујем ни за кога, јер чак и то ствара превелик терет. У 
љубави коју познајем не видим слободу.  Ипак, морам признати и то да је љубав  
тема која је још увек тешка и компликована за мене. Збуњује ме често, изненеђује, 
и таман кад помислим да сам је упознала, појави се другачија, нова, љубав у  
непознатом облику, страна. Верујем да ће се то временом променити, да ћемо се 
срести једног дана и одмах препознати. 

Све што желим је слобода. Увек ћу се трудити да је имам, поготово у 
љубави. Надам се да ћу успети да нађем особу са којом ћу досегнути све оно што 
чини слободу. Слободу која ће се односити на све сфере живота. Слободу коју ће 
чинити: сигурност, разумевање, љубав... Слобода је једино што немам, а желим да 
имам. Зато не одустајем и ширим крила на којима ћу слободно одлетети ка љубави 
о којој сањам. 
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Ритер Анђела IV-1 

 

 

МОТИВ ЗЛАТНЕ ПТИЦЕ У РОМАНУ „ДЕРВИШ И СМРТ“ 
 

Човек који није напустио зидине које га окружују мисли да је сва лепота 
живљења између тих зидина.  

Главни лик романа је највернији пример човека који је на неки начин 
ограничен. Када човек зацрта своје циљеве и одабере свој начин живота, не 
допушта да му се неко приближи и покаже му лепоте изван зидина које га 
окружују. Сматрам да сваки човек по рођењу стиче право и слободу на избор и 
да сам одлучује како ће живети. Ахмеда, главног јунака романа нешто је 
натерало на то. У текију је стигао након што се његова једина љубав удала за 
другога само дан пре него што се он вратио са ратишта. Тиме је одредио ток свог 
живота, живота у затвору и самоћи. Како живи устаљен начин живота, и мисли 
су му такве, устаљене. Верује у људско поштење и доброту, мисли да су сви 
људи добри и поштени. Међутим, нешто што њега покреће и одржава у животу 
јесте мотив златне птице. Најчешће тај мотив помиње када говори о детињству. 
Златну птицу помиње и када говори о свом дугогодишњем пријатељу мули 
Јусуфу. Мула је за њега представљао неку унутрашњу сигурност, веру у добро, 
светлу тачку у његовом животу. Ахмед жели да постигне унутрашњи мир и нађе 
смисао свог живота.  

Кажу да златну птицу имају само деца, међутим Ахмед је био на рубу 
свог живота и сматрам да га је та златна птица донекле држала у животу. Волела 
бих да свако од нас има неког или нешто што га одржава у животу и не да му да 
га спута. 



ЕКОНОМАЦ 24 

 

 

   
 
 
 
Неда Степановић III-1 
 
 

 
ЖАЛ ЗА МЛАДОСТ У ДРАМИ „КОШТАНА“  

 
Борисав Станковић у драми „Коштана“ разоткрива патријархалну 

породицу, односе у њој и приказује женску лепоту. То је једна од најчешће 
играних и најрадије гледаних комада у српским позориштима. Написана је и 
први пут је изведена почетком двадесетог века.  

Иза високих зидина, ограђен од света, живи хаџи Тома, намргођен, 
строг, страшан и моћан. Ту је и Томина жена Ката преплашена и бескрајно 
тужна како њен муж каже – и родила се таква. Ту су и њихова деца Стојан и 
Стана, млади и жељни живота. Монотонија у којој је живела породица 
нестајала је током празника и за време свадби. У драми је приказан један 
догађај на Ускрс. Стојан лумпује са Циганима. Допада му се млада и лепа 
Коштана која својом лепотом и песмом мами уздахе младих момака а и 
старијих људи. Због фаталне појаве била је протерана у Турску али се вратила 
у варош. Арса покушава да успостави ред и мир у вароши али Коштана се 
истиче по својој лепоти па својом појавом уноси немир међу варошанима тако 
да влада пометња и општи хаос. У њеној песми се проналази и старо и младо. 
Њена игра, увијање тела, дуга црна коса, лице, накит, остављају без даха сваког 
ко се нађе у њеној близини. Стојан даје све за Коштану, отишао је на 
породично имање, у Собину да Ускрс проведе са Циганима. Отац бесан на 
њега, спреман да га убије, долази на имање пун беса и мржње. Њена мека и 
нежна песма погађа у душу док свирање Цигана умирује његов гнев. И он ће 
пасти као и Митке на Коштанин шарм, харизму и лепоту. Даје јој све због своје 
несрећне младости. Коштана је његов замишљени свет и све оно што је 
пропустио и све оно што је могао да буде. Кроз њену песму жали за временима 
која су прошла и за минулим данима младости.  
Коштана има поноса, али јој живот одређује други пут и она губи своју 
слободу. И то је коначна слика Коштане, жртве патријархалне породице.   
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Ива Вукосављевић III-1 
 
 

ГРЕХ ПРЕДАКА У РОМАНУ „НЕЧИСТА КРВ“ 
 

          У роману „Нечиста крв“ кроз лик главне јунакиње Софке, писац је описао страдање, 
неморал и пропаст једне угледне породице, као и нехуман положај жене тадашњег 
времена. 
          За Софкину породицу у Врању сви су знали, била је веома раскошна и богата, али 
без обзира на све то кроз њихову породицу текла је нечиста крв. Софкин прадеда хаџи-
Трифун, који је био јако богат и веома цењен кога су се сви плашиле. Сина којег је имао 
био је јединац, добио га је касно и самим тим никад се нису лепо слгали. Након смрти 
хаџи-Трифуна живело се раскошно, породица није трпела ни за шта. Софка главни лик 
овог романа, била је упозната са својим прецима и породичним причама. Тако је знала и 
причу о својој прбаба Цони. Када је баба Цона остала удовица, почела је да се понаша 
неприкладно. Софкина прабаба Цона се заљубила у сеоског учитеља и са њим остала 
трудна. Пошто она то није желела и није могла да поднесе ту срамоту, хтела је да 
абортира, па је себи одузела живот – извршила је самоубиство. 
Софка је такође била упућена са причом о свом претку Кваролију кога је жена преварила 
са његовим болесним братом(малоумним) братом. Након тога он је њу кажњавао тиме што 
је варао сваком женом. Софкина баба и деда су се венчали из љубави, и тако добили 
Софкиног оца Миту. Мита је био дечко коме је све било омогућено , стално је путовао, 
школовао се... Касније се оженио са са једном сиромашном женом Тодором, и тако добили 
ћерку Софку. У Софкином одрастању није много учествовао њен отац Мита јер је много 
волео да путује. Одлазио је често у Турску и није по пар дана долазио кући. Тако после 
читавог времена Софкин тата доводи газда Марка, Софкина мама је у своме томе знала, 
али потајно је то крила од Софке, и надала се да до тога неће доћи. Софка, када је за то 
сазнала, много је била повређена и љута на своје родитеље јер су то урадили без љеног 
знања. Софку је највише повредило то што су то урадили без њеног знања јер је она 
одувек замишљала да нема дечка који њој може да приђе, мислила је за себе да је 
недостижна. Она је желела да се уда за дванаетогодишњег Томчу. Након доласка њеног 
тате и довођења газда Марка, Софка је следећи дан отишла да прича са својим оцем. 
Софка је рекла свом оцу да је њу срамота и да не може кренути са таквим човеком, онда је 
и њен отац рекао да је и њега срамота. Онда је Софка схватила да их је сиромаштво све 
више и више изједало, и да је све то због пара урађено. Она је пристала на просидбу. 
Након тога пар дана се славило у Софкиној и у Марковој кући. Софка је лепо била 
прихваћена од стране свекрве и његових осталих рођака, али се Марко понашао, као и њен 
тата Мита, стално је путовао, био стално у Турској... Само је једног дана сазнало да је њен 
отац дошао и тражио новац. Томчи није било јасно о каквом новцу се ради,  то је још више 
изнервирало ефенди Миту. Софка је била условљена да се врати кући, али она то није 
желела, чак јој ј и свекрва причала да треба да остави свог мужа . Али она на то није 
пристајала. Софка се касније пропила, и тако звала све мушкарце да спавју са њом... 
               Софка је симбол страдања и статуса женског свет у тадашњим приликама. Она је 
била роба, ако и свака друга женубила своју верност. Остаје само да се питамо би сав 
пркос, понос и оданост коју је имала усресредила ка себи и нешто променила у свом 
животу? 
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Николета Крпић  IV-1 

 

 
ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ ЗА... 

 
 Дошло је такво време да је данас интернет свима доступан, што је 
омогућило људима да буду упућени у туђе животе и остављају разне коментаре на 
друштвеним мрежама. 
 Нешто што ме је натерало на размишљање о овој теми јесте један немили 
догађај , односно самоубиство једне младе девојке управо због увредљивих 
коментара које је свакодневно, годинама добијала. Извршити самоубиство у 
својим двадесетим годинама, када се цео живот налази пред тобом, је трагично, 
тужно и не би смело уопште да се дешава. Она није била једина жртва насиља , све 
више младих се свакодневно одлучује на такав корак. Они не виде излаз из свог 
проблема , осећају се усамљено  и мисле да они једини пролазе кроз то. До таквих 
осећања и мисли најчешће долази због насиља и вређања, али исто и због 
нереалних стандарда које друштво свакодневно намеће. Они не схватају да живот 
преко интернета није стваран , да није све онако као што изгледа. Нису сви 
прелепи, нису сви богати и нису сви срећни као што преко фотографија делује. 
Нико не зна шта се људима дешава иза екрана, какав је њихов дан и са каквим 
мислима оду на спавање. Никада не знате шта се крије иза нечијег осмеха, какве 
битке воде у својој глави и са којим мислима се боре константно. Пре него што 
помислите да оставите неки ружан коментар или нападнете неког преко интернета 
или уживо, само се сетите да не знате кроз шта та особа пролази и да нема 
повратка ако се нешто лоше деси. 
 Људи би требало бити блажи према себи. Не треба трошити своје време 
живети туђе животе. Ментално здравље је веома битно, треба радити на себи. Није 
срамота тражити помоћ и рећи да сте лоше. Немојте одустајати од себе, као ни од 
других. Помозите својим пријатељима, будите ту за њих и када не траже то од вас, 
дајте им савет, подршку, будите њихово сигурно место. Реагујте сваки пут када 
видите било који вид насиља, јер никада не знате како ће се то одразити на жртву.  
 Тражим помиловање за све оне који су изгубили битку са самим собом, 
који нису успели да се изборе са својим унутрашњим демонима, који мисле да 
излаз не постоји и да им никада неће бити боље. Тражим помиловање за све оне 
који су нас напустили прерано, који су водили своје битке сами, са осмехом на 
лицу. Друго решење увек постоји, али смрт је крај свега и одатле нема назад. 
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 СВЕТИ САВА БЛАГОСИЉА СВОГ ПРВОГ ВЕРНИКА У ЦРКВИ 
СВЕТОГ НИКОЛЕ 

 

      Вера је нешто што би требало да спаја, а не да раздваја људе. Вера је љубав и 
поштовање једне религије и једног народа према Богу. Православље је вера која је 
љубављу и заједништвом својих верника успела да преброди све лоше ствари које 
су верници других религија радили кроз векове. Један од најпознатијих људикоји је 
јако важан за православље био је Свети Сава. Њему је био јако значајан манастир 
Св. Николе, задужбина његовог оца Стефана Немање. Манастир се налазиу 
некадашњим Белим Црквама, данашњој Куршумлији. Близу манастира се налази 
ушће река Бањске и Топлице. Свети Сава је долазио у Беле Цркве да обиђе 
манастире свога оца о којима се надалеко чуло. Народ је волео Светог Саву као и 
он њих. Градом се проширила прича да бивши принц Растко, а садашњи монах 
Сава проповеда православну веру и благосиља вернике у манастиру у њиховом 
граду. 
     Сваког дана је све више људи долазило у манастир да чује и види Саву и сваким 
даном је јачала и проширивсла се српска вера. Свети Сава је јако важна личност за 
Куршумлију и уопштено за топлички крај. Он се трудио да људима приближи веру, 
улагао је много у цркве и манастире. Кад год је могао и колико год је могао 
помагао је сиротињи.. Данас можемо рећи да због њега постојимо као народ, јер је 
он имао толику жељу и упорност да ојача српски народ и утврди православну веру. 
Да није било њега да подстиче народ да верује у Христа вероватно би много људи 
због присиле Турака прешло у исламску веру. 
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МНОГО МОЖЕ МРЖЊА, ДАЛЕКО ВИШЕ ЉУБАВ 
 

Љубав...за љубав није потребан разлог, деси се или не, али за мржњу...мислим да 
је свако има у себи, само је питање како ће је ко показати. 

Мржња може много. Због тог осећаја водиле су се многе свађе, борбе, ратови. 
Мржња нас ограничава и спутава у ономе шта смо и шта ћемо постати. Често се дешава 
да се из љубави роди мржња, али ретко кад из мржње, љубав. Колико год може мржња, 
љубав може много више. Љубав је осећање среће, видимо је у свему, у људима, у 
природи. Када волимо постајемо богатији за оно што волимо, међутим са мржњом 
мислим да губимо и одузимамо нешто себи. Мржња је пуна неке горчине и таме и не 
знам зашто би једна разумна особа дозволила себи да је обузму мрачна осећања. Зар није 
лепо волети, бити срећан и уживати у љубави, а потиснути мржњу. Кажу кад неког 
волимо ако се разочарамо можемо да га мрзимо. Да ли је стварно тако? Мислим да 
можемо бити тужни, разочарани, бесни, али да мрзимо неког кога смо пуно волели, 
немогуће је. 

Танка је линија између љубави и мржње. Мржња је нешто лоше и негативно, а 
можемо је излечити љубављу. Колико може мржња, онако зла и отровна, толико љубав 
може много више, онако снажна, лепа и чиста. 
 

Александра Илић I –2 

МНОГО МОЖЕ МРЖЊА, ДАЛЕКО ВИШЕ ЉУБАВ 
 

У свакоме од нас крије се нека магична емоција која нас чини добрим или лошим 
особама. Најлепше и најбоље осећање које је човеку дато да га чува и води кроз живот је 
љубав. Нажалост, у људима живи и веома лоше осећање које је супротно од волети а то 
је мрзети. Данас мржњу у људима можемо препознати веома често. Мрзети једни друге 
није решење и зато се треба трудити и тежити ка љубави. Јер љубав је покретач свега. 
Љубав покреће свет и шири топлину у срцима. Људи који мрзе вероватно су јако 
повређени и своја осећања крију од себе и других. Љути су на све, на цео свет, повређују, 
омаловажавају и растужују све што им се нађе на путу. За сваки проблем постоји 
решење, од проблема се не бежи, не крије се и не плаши, мирним ставом се тражи 
решење. Лек који ће да излечи срца људи који мрзе је љубав. Најлепше песме, бајке, 
приче и романи темеље се баш на овом племенитом осећању које се зове љубав. Љубав је 
најбоља одлука коју ћемо изабрати у животу. Ако се деси да паднемо уз снагу љубави 
устаћемо, можда не као победници, али бићемо они који су изабрали доброту, љубав, 
снагу и чисто срце а не мржњу, завист и љубомору. Биће добрих и лоших дана у 
будућности, али љубав је ту да реши сваки проблем.  

Зато људи волите се сваког дана и у сваком тренутку, будите ту једни за друге. 
Немојте бирати мржњу јер тешко се лечи. Изаберите прави пут, пут љубави и надам се да 
ћете сви испунити своје снове и успети у животу.  
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НА КРИЛИМА СЛОБОДЕ 
 

Слобода је јако комплексна тема за мене. Поготово у овим годинама. Као особа 
која тек почиње да живи и да схвата живот имам превише амбиција и жеља за слободом. 

 С једне стране се осећам слободно, боље речено ослобођено од обавеза у кући и 
школи.  Не волим терет и не радим оно што не волим. Ослобођена сам и емоција и 
трудим се да не волим, а то радим из страха и тако себи стављам велики терет на душу. 
Слобода у љубави, једини вид слободе који не могу да имам, а то је оно за чиме чезнем.                                                                                    
  Отворена сам особа.  Волим да комуницирам са свима, да други осете слободу у 
разговору са мном. Не волим да се везујем ни за кога, јер чак и то ствара превелик терет. 
У љубави коју познајем не видим слободу.  Ипак, морам признати и то да је љубав  тема 
која је још увек тешка и компликована за мене. Збуњује ме често, изненеђује, и таман 
кад помислим да сам је упознала, појави се другачија, нова, љубав у  непознатом 
облику, страна. Верујем да ће се то временом променити, да ћемо се срести једног дана 
и одмах препознати. 

Све што желим је слобода. Увек ћу се трудити да је имам, поготово у љубави. 
Надам се да ћу успети да нађем особу са којом ћу досегнути све оно што чини слободу. 
Слободу која ће се односити на све сфере живота. Слободу коју ће чинити: сигурност, 
разумевање, љубав... Слобода је једино што немам, а желим да имам. Зато не одустајем 
и ширим крила на којима ћу слободно одлетети ка љубави о којој сањам. 
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БЕГ ОД СВЕГА 
 

Зурим у плафон своје хладне мрачне собе, скоро па потпуно сличној мени. Размишљам о 
бегу и свему. Тако сличне теме, а толико различите. Заједно би се уклопиле савршено, 
бар за мене. Бег је лепа реч и било би савршено дело. Бег од свега. Звучи као савршено 
дело, које се клеше о камен. Kлесар је чудан и резбари толико оронуле, небитно, 
немоћне фигуре емоција. По поду се мрви све оно добро што клесар, тако сумануто и 
безбрижно баца у ништавило. Све постаје прах. Ја сам лош клесар, али стварам 
уметничка дела. Од толике нервозе и размишљања, ноктима сам сасвим несвесно 
огулила кожу изнад лаката. Kрв је топла. У тој гомили замршених и изгубљених 
осећања, загрлила сам своју усамљену душу. Нисам ни приметила да сам плакала, док 
ми слане сузе нису опекла лице. Све се претвара у рану. Kад кажем понекад, заправо 
желим да кажем стално. Тако лажем себе да је то оно што тражм. Да ли је добро бити 
сама, ван свега и сваког?. Схватам да само увлачим себе у заблуду. Заблуда је попут 
живог песка, што се више трудиш да побегнеш  увлачиш се све дубље у самоубиство. 
Таква врста самоубиства није изазвана потпуно самим собом. Баш то смртоносно живо 
блато, претпостављам, непомично лежи овде у соби, мени, мојој глави или сузи која је 
до мало пре ужурбано покушавала да ме ослободи свега. Самоћа прија, али убија. Не 
желим да умрем овако. Заправо, уопште не желим да умрем, плашим се. Тамо сам сама, 
не желим самоћу, јер самоћа лажно прија. Самоћа је идеализована лаж. Само, понекад је 
потребно да се удаљимо од окружења, буке и лажи. Притисак околине није драг ни 
околини. Уживала сам у друштву, углавном у изласцима. Сада ми је лепше кући сама 
или са породицом наравно и проблемима. То је помало чудно. Прихватам да буде тако, 
иако ја нисам баш породична особа. Прихватам оно што је наметнуто. Музика и пиће су 
ме мало одвлачиле од свега и не баш нешто посебно дуго. Kасније убије све што се 
десило вече иза мамурног јутра. Савети, шале, разговори и грозно испаравање алкохола. 
Kако само намргођено испарава сва бол. Пре спавања увек погледа у месец, који је баш 
увек ту, за разлику од људи. Док сам гледала полу-светли месец, приметила сам да се 
све више приближавао мом прозору. Тако је сив и оронуо, потпуно стопљен са тамом и 
свемиром.  С тим нејасним, чини ми се помало тужним изразом лица, прилази да ми 
тихо кроз шапат објасни све. Можда зато што зна како је људима ноћу и колико пате. Не 
може да утиче на емоције, немоћан је на путу осећања. Људи не знају колико је он 
тужан и да ли је. Осећам се као месец или не. Месец има сунце и због њега сија, чему 
онда такав израз лица. Осећа и зна да је непотпун и несрећан, јер шта он представља 
сунцу?. Увек се пронађем свуда, иако сам ја отприлике нигде. Пета страна света. Да ли 
да побегнем од свега или да се препустим свему и пустим проблеме на миру. Да ли ми 
прија друштво или самоћа. Нешто попут биљке. И у њој проналазим себе, перфектно 
лепо, а само. Не мрда, али дише и живи свој живот на само њему познат начин. Да 
покушам да будем птица. Далеко изнад свих, бескрајан лет, прелепим крилима. Свуда 
ћу се пронаћи и у свему. Осим овде и у себи. Да ли желим да побегнем од себе? 
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ДЕВОЈЧИЦА И МЕДА 
 

Тихо у мрачном кутку собе, слатка девојчица 
свилено црне косе, покушава да смири убрзано 

дисање и дрхтај ноге. Снажно стиска у прса свог 
меду, меда је уплашен и више од ње. Да ли и њему 

она представља плен за искаљивање беса за баш све. 
„Хеј, тише“ каже девојчица меди „чујем га, долази“. Та хладна рука, 

пуна нечасти, снажно отвара врата  и опет звук бола прави та 
сива квака. Црни човек са бесом у очима, чудно али мирно изговара, 

„Нећу ти ништа, не брини“. 
 

Девојчица још јаче стеже меду, њена суза јој страхом сече образ. 
 „Ово боли“ рекла је меди. У том тренутку девојка  

погледа у оца, у десној руци каиш, у левој оплинска боца.  
брзо је истрчала из собе и кренула да изађе на илазна врата али тај  

црни цовек налиг оца је стизе и свом снагом је удари по леђима 
 Где мислис да бежиш са подмиклим смешком је упитао да ли милис да од мене мозе 

 да се побегне из стаха га је ударила у стомак  
и плинска боца је пала и просула се на орман близу шпорета. 

 
Хтела је да крене, али је меда остао код њега. 

 Бацио га је у ватру али се девојчица мучно борила за њега  
није трајало дуго свега неколико минута 

 ватра је прешла веч пола свог ..пута  
дошла је до девојчоце великом брзином је запалила горела је  

док је горела гледаqла је огромне црне стаклене оћи  
меде спаси ме медо молим те 
 али његове оци нису виделе  

 
Након неколико сати дошла је полиција и хитна помоћ, 
 да утврде случај. Један полицајац је на врху тог расула 

 виде полу изгорелог меду, отрчао је до њега и некако га је 
 дохватио руком. Из њега је испао папирић на ком  

је писало „Волим те медо“. Меда је девојчици био једини  
друг, све му је причала и инпресионирало је то 

 како чува све у његовом малом стомаку, а оставила  
је папирић у његовој души. јер тамо чува све сто  

њу гуши. 
 

Сваки пут када је црни човек долазио,  
рекла би „Волим те медо, ал причајмо тише. 

Мој отац не воли ни када дишем.  
Молим те медо само буди тих, 

 он је један од људи злих“. Тај део је изгорео, тај  
део је била она. Све је изгорело, само није туга из те куће. 

Да ли је меда издао девојку црно свилене косе?. 
Воле се? 
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Кристина Вучић II - 2 
 
 

,,ВЕРУЈ МИ МОЈ СИНКО... ДА ИМАМ КАКВУ ВЛАСТ" 
                                                                 Доситеј Обрадовић 

 
Веруј ми мој синко... да имам какву власт 
да стандарде променим мени би била част, 

да уређујем и ствари и разна дешавања, 
да се више не догађају од метка страдања... 

Улице би биле чисте, 
људи би са њих излазили као са писте, 

деца би се безбедно играла у парку, 
штитили бисмо их да не наседну ни на једну варку... 

Поштен посао би поштено био плаћен, 
не би људима од бриге живот био скраћен, 
Веруј ми мој синко... да имам какву власт 

не би сиромашни јели шећер и маст... 
Ко се бори заслужује више, 

али од силног народа њихова прича се чује све тише... 
Народ више не зна за мир, свако је данас за туђе проблеме крив... 

Све би могло да се промени на боље 
само када би да неко то уради имао воље... 
Веруј ми мој синко... да имам какву власт 

да живиш у овом свету теби би била част...  
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НАША НИКОТИНСКА ДИМЕНЗИЈА 
 

Запалила је цигарету  
јер нека осећања су ипак прејака, 

свесно удисајући отров 
трагала је за могућом врстом димензије 
тендециозном за супротност ње саме. 

Моменат када би се угледали 
остављао ме је непомичног 

детонирајући сваки аспект мене 
већ демантованих мојих заступања, 

не желим тражити смисао 
своје опсесије твога постојања 

нити врсту одређене поезијске тежње метафоре 
само да опишем врсту коме 

у коју си ме постављала 
јер те чак ни у сопственој димензији 

не желим делити, са сопственим речима 
које су ми једини спас од твога постојања. 

Проклет био сваки њен корак 
створен ка мојој близни 

јер је успевао саградити безбројне литице 
самих мојих несигурности 

постављајући ме на ивице сваке литице 
само да избегнем фикциску мистику 
коју би непрестано градила у мени 

почевши од крајњег врха мога постојања. 
У свакој варијанти ће постојати могућност 

од варијације да ћеш ме мрзети 
до фикције да ћеш ме можда и волети 

какве год ми шансе биле, ни у једној од њих 
нећу се борити против самоосећајне адикције 

коју би ми наш поглед стварао 
али ћу поступити контрадикторно свакој 

емоцији 
коју будеш створила у свету наше 

немогућности. 
Како је време пролазило 

из далека си се чинила све срећније 
зато што нисам довољно близу да видим истину 

или ипак јер сам довољно далеко 
да коначно будеш срећна, 

зар је чак и по тебе моја близина постала 
токсична? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша комплексност, иако нас, никада и није 
било 

ствара неутралност аномалија моје одлуке, 
никад те не пустити довољно близу 

да ме повредиш, уз минирање потребе 
да ми заправо никад нећеш бити довољно близу 

да осетим ако ме икад заволиш 
омогућавајући парадоксу овакву димензију 

где ћеш могућност наше близине 
имати са свима, осим са мном. 

Субјективност моје импресије према теби 
најближа је речи мистичности 

јер си без икаквих ефеката резистенције 
ка емоцијама, додирима 

данашње неопходности за истим 
да би се назвали човеком. 

Ефективно депримиран чињеницом 
да никада нећеш закорачити 

са моје стране стакла, надаћу се 
да заувек останеш у немогућности 

где ће ти близина са људима 
детонирати сопствени универзум, 

остављајући те саму са твоје стране стакла 
али чак и да кренеш реализовати ту могућност 

бићу ту, твој мића, 
да заједно станемо иза једног, 

једно поред другог, јер већ читаву вечност 
смо стојали сами. 

 
Анастасија Ристић I-1 
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СЕБИ 
 

Спреман сам ићи напред 
ако ће напред означавати 

два корака назад, 
и док у свом том корачању 

останем сам, јер једино то у тренутку знам, 
и за који ћу корак 

удаљити себе од вас 
јер у тренутку све што желим 
почиње ми са самим собом, 
и добродошлом самоћом. 

 
 

Ти си 
шта изабереш да будеш 
али шта ако изабереш 

неразумевање 
шта ако изабереш 

мене и тебе 
без значаја 
и не значај 

као сам по себи 
значај као 

не желим да имам све 
све одговоре 
желим себе 

али сам себе оставио 
на обрнутој страни месеца 

и можда ћу тада добити да те упознам 
мислим себе 

сад знам где смо 
ми смо на погрешној страни универзума 

закључани у некој врсти ходника 
са бескрајним бројем врата 

прозора и квака 
пунећи се са мрачном страном среће 

а можда је то то 
бити пун нашим најмрачнијим жељама 

које смо крили из наших најдубљих 
страхова. 

 
Анастасија Ристић I-1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOU 
 

You don't desarve to breath in my poems 
stand in any of my words 

but there you are  
hiden in my desires 

while i bleed in front of you 
painting you red just to fit you in 

knowing i won't succesed 
with fitting you in this hole's of mine 

but dispite all of that  
when pain takes my breath 

and anxiety makes me silent 
for the rest of the world 

in side me there is nothnig left 
from the war i struggle here 

you're my anchor and the one a fight 
my enemy and safe space 

like a sun, you made me feel colors 
that i didn't know that where even there 

feel pain that i know very well 
being able to love you only 

from far away. 
 

Анастасија Ристић I-1 
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БОЈА ИЗА СТАКЛА 

 
 Тражиш од мене да се заљубим 

тражиш од мене да заволим 
обоје знамо да тражиш немогуће 

и сама знаш да кроз стакло, иза којег стојим 
не видим поенту у томе. 

Иако свесна сатисфакције 
да емоције једино на папир могу ставити 

без икакве тендеције да их заправо осетим, 
тражиш од мене немогуће. 

Једино што за тебе могу урадити 
јесте писати о тој боји иза стакла 

вама недостижног света 
и мом безбојном начину гледања, 

кроз неме очи ћу ти писати 
о једнобојном свету овде. 

Без тендеције и са немогућношћу 
да осетим оно што ти сада пишем 

желим теби исту врсту немогућности 
да разумеш шта покушавам рећи 
да осетиш моје речи са папира 

и за грам већу празнину иза сваког наредног 
слова 

а можда си је већ и видела 
ако си икад мало дубље погледала 

у сваки безбојан мој поглед 
када би речи да ли си добро 

полако сишле са твојих усана 
у тренутк изговорене лажи, добро сам 

оставиле би те без икакве бриге. 
А сада ми кажи да ли су заправо лажи? 

Шта помислиш када их чујеш 
ако уопште размишљаш о њима 

или ти је ипак то питање само поцепана навика? 
То су моја нека питања теби, 

док када их ја изговарам 
мислим да сам добро на једини начин 

на који заправо то и могу бити 
иза овог стакла којег сам изградио 
без имало разумевања ваших жеља 

за осетити било шта. 
Питам и објашњавам када кажем 

да ће се убрзо све завршити, 
на крају сви умиремо 

и у неком будућем моменту 
нико неће знати за вас ако наставите овако, 

жељни сте емоција 
да сводите свој живот на исте 

док је живот игра у којој са таквим избором 
сте већ изгубили, даће вам сатисфакцију 

 

 
 
 
 
 
 

у савршеним моментима 
као да заправо побеђујете 

и вама ће то бити довољно. 
Чему бирање емоција преко разума 
уз свесност да основа сваке емоције 

јесте да она вама контролише 
пружајући вам сатисфакцију да је другачије. 

Самоубиства, убиства, адикције, сломљена срца 
резултати су ваших одабира емоција 

преко разума. 
Разумете ли слабост емоција 

јер у реалности нису ништа више од тога 
док свака адикција произашла из исте 

неприметно ће вас убијати 
док је будете користили као лек 

за сваку претходну и будућу рану 
проузроковану баш том очајном жељом, 

ѕа емоцијама. 
Фокус и љубв једино себи 

јер докле год је уместо жеље 
нека бледа потреба за било ким 

остављате све оне ране отвореним 
терајући их да изнова крваре због неке 
уврнуте жеље или адикцијске потребе. 

Једино што покушавам јесте 
да ти објасним значење 

сопствених речи добро сам 
које неизбежно укључују мир 

али само онај са стварима као што су 
да остајем једини човек иза овог стакла, 

самим изговором једне речи 
стварам своју свесност за хиљаду мисли 

знајући да су ноћи где од истих 
не могу заспати постајале све чешће 

чинећи ноћ дужом и јутро остављајући 
у кратким једнобојим секундама, 

ето понешто о мом безбојном начину гледања 
на ову боју иза стакла. 

 
Анастасија Ристић I-1 
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Још увек осећам отисак твојих пега 
на мом длану. 
Још увек памтим све твоје уснуле речи 
које некад нисам чула. 
Тражим очи налик твојима али нема их. 
Као да смо окренути даље од звезда  
а очи су нам погрешиле пут. 
 
 

———— 
 
 

Не постоји излаз из црне рупе. 
Остала сам на ивици 

изгубљених летова до неких 
замагљених жеља, 

до неких нејасних силуета. 
Постоји само пут до ничега, 

кораци уназад и  
бесконачност сумрака. 

Али онда, плаво. 
У даљини. 

Долази испред мене све гласније. 
Осликава ми све путеве. 
Мислим да су неке очи, 

неки погледи 
необјашњиви. 

 
 

———— 
 
 

Све је почело под облацима наших снова 
где си цртала наш свет. 
Под увојцима твоје црне косе 
тражио сам заклоне 
и слушао ноте твог смеха 
у свакој магличасто дивљој ноћи. 
И док падале су мајске кише 
Твоје срце сам јаче чуо. 
А ти си била тако раскошно лепа 
да су ти све звезде у пустој ноћи 
завидиле. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нисам ти одлазила 
ни онда када је то било потребно. 

Нисам 
ни када си ти одлазио. 

Тражила сам онај један минут 
бесконачности са тобом 

иако сам знала да за сваким 
мојим кораком  

све више бежимо у неке 
мрачне стране, 

неке слепе улице 
које ти донесу неке 

далеке погледе, 
далеко од нас. 

И чекала сам да прођу  
још који возови, 

карте до непознатих снова, 
датуми чекања 

и они путеви препуни чежње. 
А волела сам те. 

Крила сам ту љубав 
у изгубљеним ноћима 
једног зимског месеца. 

 
 

Јована Лазаревић II - 1 
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО...   серије 

1. Prison Break 
 

Већина људи би учиника 
све у својој моћи да изађу 
из затвора FOX RIVER, но 
Michael Scofield учиниће 
све како би се нашао 
унутра. Његов брат Lincoln 
Burrows осуђен је на смрт 
због злочина који није 
починио и једини начин на 
који га Michael може 
спасити је да и сам заврши 
у затвору. Наоружан 
плановима затвора и 
немогуће замршеним планом бега, Мichael 
стиже у Fox River и почиње трку са временом. 
Требаће му свака трунка лукавства, одважности 
и среће коју поседујe.  
 

2. Euphoria  
 

Драмска серија “Еуфорија” 
је нова оригинална прича о 
одрастању која искрено и 
са емпатијом истражује 
свет тинејџера, њихове 
журке препуне супстанци и 
свакодневни живот 
испуњен анксиозностима. 
Серија прати 
седамнаестодишњу Ру 
Бенет, зависницу која је 
недавно изашла са 
одвикавања и покушава да 
пронађе смисао у животу. 
Њен живот се драматично мења када упозна 
Џулс Вон, трансродну девојку која се недавно 
доселила у град, након што су јој се родитељи 
развели. Као и Ру, Џулс покушава да пронађе 
своје место у свету. Део Руиног друштва чине и 
њени пријетељи из школе, Нејт Џејкобс, 
спортиста чији проблеми са агресивношћу 
маскирају његову сексуалну несигурност; Меди 
Перез, Нејтова девојка са којом стално раскида; 
Крис Мекеј, фудбалска звезда која се после 
средње школе тешко навикава на колеџ; Кеси 
Хауард, коју прогоне сексуални скандали из 
прошлости; Лекси Хауард, Кесина млађа сестра 
и Руина рационална другарица из детињства; и 
Кет Хернандез, тинејџерка која је свесна свог 
тела и воли да истражује сексуалност. 

 
 
3. Lucifer 
 

Луцифер Морнингстар 
напушта трон пакла и 
повлачи се у Лос Анђелес, 
где поседује клуб Лукс.С 
обзиром да је шармантан, 
харизматичан и ђаволасто 
згодан, Луциферу баш и 
није лоше јер себи угађа и 
другим стварима: вином, 
женама и песмама.  
Једном приликом   прелепа 
поп звезда је убијена 
испред клуба Лукс. Први 
путпосле десет 
милионагодина Луциферу се јавља јако чудан 
осећај поводом убиства.  Да ли јe то сажаљење 
или саосаћање? Убиство привуче пажњу 
полиције а посебно једне детективке која је 
одушевљена како лако Луцифер извлачи истину 
из људи и како их кажњава. Ускоро дтиже 
Божији изасланик Аменадиел који треба да 
убеди Луцифера да се врати у подземље. Хоће 
ли ђаво кренути путем Бога или ће га његов 
примаран зов вратити Злу?  

 
 
4. Gossip girl 

 Богати тинејџери са 
Менхетна стрепе од 
мистериозне трачаре која 
их будно прати и 
пикантерије о њиховом 
животуобјавјује на свом 
блогу.Серија обилује 
неизвешношћу, драмом, 
скандалима, интригама, 
преварама – свим оним 
што чини живота богатих 
и славних. Иако у почетку 
делују неповезано, током 
серије ће се испоставити 
да су сви ликови повезани  многим мрачним 
тајнама, која кад тад бивају откривене. Духови 
прошлости прогањају и њихове родитеље. 

Тина Николић II-2 
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО...   филмови 

 
1. P.S. I love you  
 

P.S. I love you љубавна прича 
младог брачног пара које 
живот наводи на јако тежак 
тренутак и велику 
прекретницу живота која је 
све променила из корена. Због 
смрти супруга она пролази 
кроз тежак период уз подршку 
своjих најближих. Холи је 
прекрасна млада жена, која 
има савршеног мужа. Удала се 
за љубав свог живота - 
страственог, духовитог и 
шармантног Герија. Али Гери обољева и умире, 
а с његовом смрћу као да се гаси и живот у њој. 
Једина особа која би је могла извући из таквог 
стања, је заувек изгубљена. Нико је није 
познавао боље од Герија… и зато је он имао 
план! Гери је прие смрти написао писма која ће 
Холи показивати пут, писма која ће је водити 
кроз силну тугу, али јој поново открити и срећу. 
Писма од ње траже најнеобичније ствари, а на 
крају сваког стоји, П.С. волим те. 
 

 
 
2. The  note book  

 
The  note book прича о 
двоје старих људи који су 
у старачком дому, где се 
присећају свих тренутака 
када им је било лепо и 
када су прелазили преко 
свих препрека које им је 
живот 
доносио.“Бележница“ прати неизвесно 
путовање младих љубавника, Ное Калоуна и 
Ели Хамилтон, који су имали страсну летњу 
романсу и, после година раздвојености 
проузрокованих ратом, неочекивано се 
пронашли и поново сјединили. Прича о 
неописивој љубави, препрекама и страстима 
откривена је једној жени деценијама касније. То 
јој је открио човек који ју је редовно посећивао 
и читао јој приче из мистериозне бележнице.  

 
3. Two hearts   
 

Two hearts  филм показује колико је живот  
непредвидив, како се све мења у тренутку када 
мислимо да је све у  реду и да ништа неће 
кренути по злу.  Филм је рађен по истинитом 
догађају. Романтични филм прати две приче, 
једна је о кубанском имигранту који се заљубио 
у лепу стјуардесу, а друга о студенткињи која се 
заљубила у школског друга. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Holidate  

 
Holidate прича о двоје незнанаца којима је већ 
превише да буду самци  у време празника, целе 
године се договарају да би једно другом били 
платонски плус и успут схватају права осећања.  
 Ово је провокативна, романтична комедија. 
Главне улоге су поверене духовитој Еми 
Робертс и харизматичном Луку Брајсију, који 
тумаче Слоан и Џексона који су обоје сами у 
току празника, па праве договор да заједно 
проведу Божић. Са много хумора за одрасле и 
небирања речи, можда је најбоље да Холидате 
погледате у пару, без деце у близини. 
 
 
 

 

 

Снежана Михајловић II-2 
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1. АХИЛОВА ПЕСМА- Мадлин Милер 
 
Патрокло је млади краљевић 
који је изгнан у краљевство 
Фтију да живи у сенци краља 
Пелеја и његовог сина Ахила. 
Ахил представља све оно што 
Патрокло није - леп је, снажан 
и син Тетиде, морске нимфе 
која не воли смртнике. Ипак, 
Ахил узима Патрокла под своју 
заштиту и њих двојица убрзо 
постају прави пријатељи. 
Године пролазе, они одрастају 
и сазревају и њихово пријатељство постаје све 
дубље и дубље. 
Једнога дана у Фтију стиже глас да је спартанска 
краљица Хелена отета. Сви Грци спремају се за 
рат. Спрема се опсада Троје. Ахил и Патрокло 
крећу у рат... 
 
 
 
 
2. ЕМА- Џејн Остин 
 
Ема је паметна, лепа, богата и 
помало размажена. Сама је и 
савршено задовољна својим 
животом - нимало не осећа 
потребу да воли и буде 
вољена. Иако је имуна на 
мушки шарм, ништа је не 
увесељава више него да се 
петља у љубавни живот 
других људи. Оглушивши се о 
упозорења свог доброг 
пријатеља, Ема одлучује да се 
бави проводаџисањем: одређује себи задатак да 
својој штићеници, љупкој Харијети, пронађе 
драгог. Нажалост, Ема не увиђа да јој то баш и не 
иде од руке, те више пута доводи Харијету у 
заблуду. Због такве једне омашке, сирота ће се 
штићеница разболети због љубави, а Ема и не 
слути да се и сама може обрести у мрежи коју 
тако пажљиво плете другима. Ремек-дело Џејн 
Остин о страсти, љубави и неспоразумима који 
настају када се мешамо у туђе животе. 
 
 

 
 
 
3. ГРОБЉЕ KУЋНИХ ЉУБИМАЦА- Стивен 
Kинг 
 
Породица Kрид започиње 
нови живот у прелепој кући 
у Мејну, малом, руралном 
месту. У новом окружењу 
све је бајковито, превише 
добро да би било истинито. 
Злокобна тајна која вреба 
надомак куће врло брзо ће 
се поиграти са породичном 
идилом. 
Kада несрећна судбина 
задеси породичног мачка 
Чурча, на наговор суседа, Kридови одлучују да га 
закопају на старом индијанском гробљу иза куће. 
Међутим, наредног дана, мачак се враћа кући, 
али није исти као пре. А онда настаје прави ужас � 
следећи трагично страда њихов млађи син. 
 
 
 
4. ЛЕПОТИЦЕ- Стивен Kинг 
 
Вирус се шири женским 
затвором у Дулингу, 
градићу у Западној 
Вирџинији. Погађа све 
затворенице изузев једне: 
загонетне Иви, која као да 
је имуна на благослов или 
клетву ове болести. Да ли 
је Иви само нека 
медицинска аномалија коју 
треба изучавати или је 
заправо демон кога треба 
убити? 
Вођени прималним инстинктима, напуштени 
мушкарци окрећу се једни против других, док се 
градски шериф Лила Норкрос бори да остане 
будна и реши мистерију. Али време пролази. 
Жене из Дулинга само што нису отвориле очи у 
сасвим новом свету. 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО...   књиге 

Ана Видић II-2 
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ДЕСИЛО СЕ, ДЕСИЋЕ СЕ 

Акција добровољног давања крви у нашој 
школи 

Марутанти Економско—техничке школе 
Генерација 2020/21. 

Матурски испит се ближи 
крају.  

Будућим студентима желимо 
пуно успеха! 

Такмичење ученика трећег степена у 
Крагујевцу 
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ДЕСИЛО СЕ, ДЕСИЋЕ СЕ 

Будући Ђачки клуб! 
Припреме за осликавање 

Манифестација “Погачијада” у 
Прокупљу 

Такмичење ученичких компанија 

Компанија “Астер” 

Компанија “Перфето презле” 
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АКТУЕЛНОСТИ... 

 Рат  
 

  Рано ујутру 24. фебруара, Путин је у телевизијском обраћању 

нацији саопштио да Русија не може да се „осећа безбедно, развија и 

постоји" због, како тврди, сталне претње која стиже из данашње 

Украјине. 

 Првобитни циљ руског лидера био је да заузме Украјину и 

смени њену власт, окончавши једном за свагда њену жељу да се 

придружи НАТО-у. 

 Руском народу је поручио да је његов циљ да „демилитаризује 

и денацификује Украјину", да заштити народ који је, како каже, осам 

година био изложен злостављању и геноциду украјинске власти. 

„Наш план није да окупирамо украјинску територију. Никоме ништа не намеравамо да наметнемо 

силом", инсистирао је он. 

 Бомбардовање се наставља - али најновији извештаји са мировних преговора указују на то да 

Русија више не захтева смену власти и уместо тога тражи неутралну Украјину. 

Зашто Путин жели неутралну Украјину 
 

 Откако је Украјина стекла независност 1991. године, после 

распада Совјетског Савеза, постепено је све више нагињала ка 

Западу - и Европској унији, и НАТО-у. 

Руски лидер жели то да промени, доживевши пад Совјетског 

Савеза као „распад историјске Русије". 

Он тврди да су Руси и Украјинци један народ. „Украјина никад 

није имала традицију истинске државности", изјавио је, 

негирајући Украјини њену историју. 

 

Има ли излаза из рата? 
 

 Саветник украјинског председника Михаило Подољак сматра да би до примирја могло доћи у 

наредним данима зато што су руске снаге остале заглављене на тренутним положајима. 

Обе стране говоре позитивно о напретку у преговорима, а Подољак каже да је руски председник 

ублажио захтеве. 

Приредила: Тина Николић II-2 
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На почетку рата, руски лидер је желео да Украјина призна Крим као део Русије и да призна 

независност источних регија под вођством сепаратиста. 

Украјина би морала да промени устав како би гарантовала да се неће придружити НАТО-у и 

Европској унији. 

Изгледа да Русија јесте прихватила да не може да смени украјинско вођство и замени га 

марионетским режимом, као у Белорусији. 

Председник Украјине Владимир Зеленски изјавио је на почетку рата да је добио упозорење да га је 

„непријатељ прогласио метом број један; а моју породицу метом број два". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шта ће се даље дешавати са Русијом? 

 

 Председник Путин је био запањен размерама реакције Запада на инвазију. 

 Он је знао да чланице НАТО никад неће ногом крочити на украјинску територију, али није 

могао ни да претпостави обим санкција које већ доводе до драстичних последица по руску 

привреду - и ван себе је од беса због тога. 

 ЕУ, САД, Велика Британија и Канада узеле су на мету руску привреду на различите начине: 

· Замрзнута су средства Руске националне банке, а велике банке су искључене из међународне 

платне мреже СВИФТ 

· САД су забраниле увоз руске нафте и гаса; ЕУ жели да смањи увоз гаса за две трећине у року 

од годину дана; Велика Британија планира да постепено избаци руску нафту из употребе до 

краја 2022. године 

· Немачка је обуставила процес одобравања руског гасовода Северни ток 2, огромну 

заједничку инвестицију Русије и европских компанија 

· Руским авио-компанијама забрањено је да лете изнад ЕУ, Велике Британије и Канаде 

· Личне санкције уведене су председнику Путину, министру спољних послова Сергеју Лаврову 

и многим другим појединцима 

Никакав мировни споразум са Украјином неће укинути ове санкције и Владимир Путин то добро 

зна. 
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