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Поштоване колеге, драги ђаци и пријатељи

организовањем и унапређењем рада

школе,

Ученичке задруге и тиме показали оданост и

Економско-трговинска школа шездесет и седам

посвећеност својој професији. Наша заједничка

година успешно изводи бројне генерације.

мисија је да ученицима пружимо теоријско и

Представљати школу са овако дугом традицијом

практично знање које ће им омогућити упис на

је посебна част и привилегија. Велика је

жељене факултете, а године иза нас показују

одговорност, али и изазов да у времену пуном

колико су заиста били успешни. Ове године

промена унапређујемо наставу у складу са

испратићемо још једну генерацију матураната

потребама ученика и бројним иновацијама у

са надом да нашу школу и даље представљају

настави.

на најбољи начин.

Тренутна ситуација ме наводи да вам пре свега

Образовање, модернизација и развој

пожелим много здравља и да вас подржим да

професионалне праксе су смернице којима се

истрајете у овој тешкој борби коју сви заједно

ова школа води у свом раду. Наставићемо

водимо. Истрајношћу, марљивошћу и знањем

путем добре и организоване наставе у

можемо мењати свет око себе и то је једини пут

дружељубивој атмосфери јер ми постојимо као

ка срећнијој будућности. Већ дужи низ

једна снажна и вредна породица. Верујем да

година улажемо много снаге и енергије у развој

ћемо наредни рођендан прославити срећнији,

и представљање наше школе. Пројекти,сарадња

безбрижнији и обележити га неком посебном

са локалном самоуправом као и учешће на

свечаношћу и окупљени у великом броју.

бројним такмичењима представљају само неке од
ефеката те енергије наших наставника и ученика.
Похвалила бих рад и труд наставника који су и у
доба пандемије показали жељу за напредовањем
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у свом раду посећивањем семинара,
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УРЕДНИШТВО ЧАСОПИСА
ЕКОНОМАЦ +
ОДЛУЧИЛО ЈЕ ДА
ТРАДИЦИОНАЛНО, У ШТАМПАНОМ
ОБЛИКУ, ПРЕДСТАВИ
ЗАНИМЉИВЕ ТЕМЕ КОЈЕ СУ
ОБЕЛЕЖИЛЕ ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ.
НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА ИЗАШАО ЈЕ
1. МАРТА 2022. ГОДИНЕ,
БАШ НА ДАН СВЕЧАНОГ
ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ШКОЛЕ.
ПАНДЕМИЈА ВИРУСА
COVID-19 СПРЕЧИЛА ЈЕ
ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА И НА
ШКОЛСКОМ И НА РЕПУБЛИЧКОМ
НИВОУ, АЛИ И ПОРЕД ТОГА
МОЖЕМО СЕ ПОХВАЛИТИ ВЕЛИКИМ
БРОЈЕМ АКТИВНОСТИ НАШИХ
УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА.
О НАЈАКТУЕЛНИЈИМ ТЕМАМА,
РАДОВИМА НАШИХ УЧЕНИКА,
ЊИХОВИМ ЗАПАЖЕНИМ
РЕЗУЛТАТИМА ЧИТАЋЕТЕ У
РУБРИКАМА НАШЕГ ЧАСОПИСА.
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ НА САРАДЊИ
СВИМ УЧЕНИЦИМА И
НАСТАВНИЦИМА
КОЈИ СУ УЗЕЛИ УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ
ЧАСОПИСА.
ПОСЕБНО СЕ
ЗАХВАЉУЈЕМО
ДИРЕКТОРКИ ШКОЛЕ
КОЈА НАМ ЈЕ ОМОГУЋИЛА ДА И
ОВАЈ БРОЈ УГЛЕДА СВЕТЛОСТ ДАНА.

ВАШЕ УРЕДНИШТВО
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Народни одбор Среза Краљево Среско
веће 27. септембра 1956. године донело је
решење о оснивању Економске школе у
Краљеву. Школа је отпочела са радом
1955. године вероватно без решења. Те
давне 1955/56. године уместо Друге
потпуне мешовите гимназије настала је
Економска средња школа. У четири
одељења, ту прву генерацију, чинило је
свега 157 ученика. Многи од њих своју
професионалну и животну судбину
везали су за Економску школу у Краљеву.
И у тим тешким, послератним, временима
говорило се, слично као и данас, о томе
да је неопходно побољшати услове рада,
унапредити и усавршавати рад
наставника, растеретити планове...
Одлуком Савета за просвету НР Србије
01.марта 1961.године отворен је школски
центар за образовање кадрова у
трговини. Као две школе вршиле су
образовно васпитну делатност до
1979.године, када је дошло до спајања у
Економско-трговински центар у Краљеву.
Као образовни центар „Краљевачки
октобар“ Економска школа регистрована
је као ООУР „Школа друштвених
делатности“ од 1987.године. Последња
регистрација школа била је 1990.године
код називом Економско-трговинска
школа са делатношћу образовања
ученика о образовним профилима од
првог до четвртог степена стручне
спреме у подручју рада економија, право
и администрација, трговина,
угоститељство и туризам.
Од свог оснивања наша школа често је
мењала, како свој назив тако и локацију.
Од места на коме се данас налази, наша
школа прешла је пут преко Ратарског
имања, привременог боравка у
Шумарској школи да би се 1984. поново
вратила својој кући. Јуна месеца 1990.
године Савет школе донео је одлуку о
називу школе какав и данас носи –
Економско-трговинска школа са
седиштем у улици Доситејевој 46.

Први пријемни испит у нашој школи одржан
је 22. и 23. јуна 1995. године. За 180 места
борило се 300 ученика. И тада, као и данас,
наша школа била је тражена и популарна
како код ученика тако и код њихових
родитеља. Можда је занимљиво подсетити
се да је доња граница за упис у Економско
– трговинску школу те године била
остварених 80 бодова. Тај тренд да нашу
школу желе и уписују они најбољи
настојимо да одржимо и данас. И тако се
школа кроз године и деценије мењала,
развијала, прилагођавала да би у нови
миленијум ушла спремна да прихвати
изазове реформи у виду увођења нових
образовних профила. Те, сада већ давне,
2003./2004. уводи се нови образовни
профил: Пословни администратор. Увођење
новог, пилот одељења значило је и улазак у
реформе средњег стручног образовања. Са
још 17 школа у Србији, Економско –
трговинска школа из Краљева активно се
укључила у процес реформи. Тада се у
школи рађају прва виртуелна предузећа у
којима ученици постају запослени а
наставници директори. То је наравно,
захтевало много више рада на усавршавању
наставника и прилагођавању новим
захтевима које су са собом донели нови
профили. Управо у том периоду професори
се интензивно упућују на стручне семинаре
а школа се опрема новим и савременим
наставним средствима.
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Нови профили долазе као потреба
праћења и прилагођавања условима
тржишта рада и свега онога што реформе
средњег стручног образовања носе.
Комерцијалисти, финансијски
администратори и службеници у
осигурању намећу се као потреба али и
жеља да своје снаге усмеримо ка
будућности. Економски техничари и
трговци остају базични смерови у нашој
школи за којима и даље постоји велико
интересовање ученика. Наравно, у складу
са потреба тржишта рада али и у сладу са
новим трендовима у образовању мењају се
и ови како смо их често називали и
традиционални смерови. Тако, од школске
2019-2020, у нашу школи долази
реформисани смер економски техничар.
Смер који је од самог оснивања школе њен
базични смер, сада је освежен, унапређен
и прилагођен савременим тенденцијама
средњег стручног образовања.
Најзначајнија промена је свакако увођење
предмета који ученицима омогућава да
стечена теоријска знања из области
економије практично примењују и стичу
вештине које до сада нису могли
реализовати у оквиру овог смера. Наша
школа се укључила у програм дуалног
образовања са смером трговац. Дуално
образовање у Србији је започело
захваљујући немачкој организацији за
међународну сарадњу (GIZ) у оквиру
пројекта „Реформа средњег стручног
образовања“. Укључене су бројне
компаније, локалне самоуправе, све под
надзором Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Дуално образовање
је промоција праксе у предузећима се
уводи и у нашу школу кроз образовни
профил Трговац. Предузетници који су се
укључили у систем дуалног образовања у
Краљеву су „7.Јули“, „Гала“ „ДМ“. И овај
традиционални и једини трогодишњи смер
у нашој школи прати и успешно одговара
на захтеве и промене које се догађају на
тржишту рада. Претходне школске године
реновирана је и опремљена школска
продавница у којој ученици могу
применити, увежбати и усавршити стечена
теоријска знања.

Продавница располаже свим потребним
средствима која омогућавају да се у
потпуности симулира рад у малопродајним
објектима.
Од 15.03.2020. када је проглашена епидемија
наша школа је прешла на онлајн наставу.
Врло брзо смо се организовали, формирали
вибер групе са ученицима и отворили гугл
учионице. У ходу смо савладавали технике
коришћења ове платформе и то врло
успешно. Од октобра месеца школа се
регистровала на поменутој платформи тако
да су и ученици и наставници добили своје
налоге и отворили нове учионице на
заједничкој платформи за рад са ученицима.
Све до 30.11.2020. настава је реализована
комбиновано а од тог датума, због
погоршања епидемиолошке ситуације,
поново смо прешли на онлајн наставу. У
школи су од самог почетка епидемије
обезбеђене и у потпуности поштоване све
мере и препоруке Министарства здравља и
Министарства науке просвете и технолошког
развоја.
Текућу школску годину започели смо кроз
непосредну наставу, наравно, уз
придржавање свих прописаних
епидемиолошких мера. Настава се реализује
са целим одељењима али по кабинетима
тако да ученици током дана не мењају
учионице. Већ у првим недељама било је
очигледно да је тај непосредан рад и
контакт са ученицима био оно што је
највише недостајало у претходном периоду.
У више наврата су ученици исказивали
бојазан од поновног повратка на онлајн
наставу до чега, на обострано задовољство,
није дошло. Оживела су поново школска
дворишта и ходници! Поред недвосмислене
предности непосредне наставе, ученицима
је такође, у великој мери, било потребно и
да више времена проводе са друговима из
свог и других одељења. Искуство са гугл
учионицама и онлајн наставом свакако ће
остати вредан капитал који може увек бити
искоришћен за неке додатне и ваннаставне
активности ученика и надамо се да ће тако
остати и убудуће.
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Да ли смо и у овим условима

успели да

Сви запослени у Економско-трговинској

одговоримо на изазове? Наравно! Тајна
успеха је у добро осмишљеној мисији и
визији наше куће, а то је школа успешних
и задовољних ученика и компетентних

школи поносни су на остварене резултате
и у наредном периоду даће свој пуни
допринос да се овај успешни тренд
настави.

наставника који комбинујући
традиционалне и савремене методе и
облике наставе и примењујући сва своја
знања и умења у образовању

Као и на почетку ове приче, и у овим
годинама су пред нашом школом бројни
изазови и проблеми али уз квалитетан
кадар, успешне ученике и добру

традиционалних али и савремених
образовних профила доприносимо
стварању успешног, пријатног и

организацију нема непремостивих
препрека. Позивамо све оне који желе
знање за будућност да буду део нашег

стимулативног амбијента како за наше
ученике тако и за све запослене. У
претходном периоду многе учионице су
дигитализоване и на тај начин ученицима
и наставницима је омогућено да наставу
реализују на савремен модеран и свакако
занимљивији начин.

тима!

П Р О Ђ Е
Ј О Ш
Ј Е Д Н А
Г О Д И Н А . . .
У претходној школској години наставници
и ученици учествовали су у бројним
активностима изван и унутар школе.
Покушаћемо да сумирамо и хронолошки
наведемо поменуте активности. Колико
смо били вредни и активни процените
сами.
Почетком марта су 3 наша ученика прве
године Лука Јовићевић, Богдан Веселић и
Небојша Јањић учествовали на општинском такмичењу из историје у пратњи
професора Дејана Крунића.
У oквиру прojeктa "И ти мoжeш зaустaвити

А Л Е К С А Н Д Р А
П Р О Ф Е С О Р

О Б Р А Д О В И Ћ ,

Прojeкaт "И TИ MOЖEШ ЗAУСTAВИTИ
TРГOВИНУ ЉУДИMA!" je дeo aкциje
"ПРEВEНЦИJA И БOРБA ПРOTИВ TРГOВИНE
ЛJУДИMA У СРБИJИ". Aкциja сe рeaлизуje у
oквиру зajeдничкoг прoгрaмa Eврoпскe униje
и Сaвeтa Eврoпe ХOРИЗOНTAЛ ФAЦИЛИTY зa
Зaпaдни Бaлкaн и Tурску 2019-2022", a
спрoвoди Удружeњe грaђaнa "Свeт рeчи" из
Вeликe Плaнe. Прojeкaт прeдстaвљa
нaстaвaк вeћ зaпoчeтe сaрaдњe сa шкoлaмa
из 20 oпштинa и ствaрaњe вршњaчких
тимoвa прoтив тргoвинe људимa кojи ћe, уз
пoдршку нaстaвникa -мeнтoрa, рaдити нa
пoдизaњу свeсти свojих вршњaкa o oвoм
вeликoм друштвeнoм прoблeмa у пeриoду oд
22. мaртa дo 27. сeптeмбрa 2022.гoдинe.
Наши ученици у програму “Знање за
одрживи развој"- Ученици 15 школа које су
победили на конкурсу "Знање за одрживи
развој" међу којима су и ученици наше
школе (Стефан Мијаиловић и Лука
Виријевић) су добили прилику да буду у
Петници на стручном усавршавању где су

тргoвину људимa!" двe учeницe трeћe
гoдинe Eкoнoмскo-тргoвинскe шкoлe Лeнa

похађали семинаре на тему одрживог
развоја у Петници. Ученици су добили

Милићевић и Mилицa Марковић сa
прoфeсoркoм Дaниjeлoм Никoлић Сурлoм
пoхaђaлe су двoднeвну oбуку – трeнинг у
Вeликoj Плaни.

могућност да накоН похађане обуке одраде
своје пројекте везане за екологију. Четири
изабрана пројекта ће бити финансирана
средствима у износу од по 1000 евра.
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Пандегогија у Економско-трговинској
школи у Краљеву

Школа је организовала онлајн стручно
усавршавање на тему "Оцењивање у

Ученици и ученице су са својом
наставницом ГВ, креирали и поставили
"Зид подршке". Акција је њихове утиске о
изазовима током 14 месеци пандемије

функцији ефикасне наставе и учења" којем
је присуствовао већи број наших
професора. Предавач Радован Антонијевић
са катедре за педагогију са Филозофског

добијене истраживањем, илустровала,
ширила саветима како даље и предложила
мотивационе садржаје из света књиге,

факултета у Београду.
Тим за каријерно вођење и саветовање је у
сарадњи са професорком Јелицом

филма и музике. Позив за још предлога,
пандегогијанци су упутили и својим
професоркама и професорима, као неком

Милутиновић предложио и мотивисао
ученике да се укључе и активно
присуствују вебинарима о каријерним

коме верују и ко је после породице други
ниво њихове подршке у школским и
животним ситуацијама.
На општинском такмичењу у баскету
ученици наше школе су освојили прво
место уз менторство професора Игора
Вујовића и тиме се пласирали на

опцијама, о упознавању занимања и тд..
Две ученице су учествовале на ликовном
конкурсу "Непресушне сузе краљевачког
октобра" у сарадњи са професорком
ликовне културе Маријом Павловић. У
културном центру Рибница изложени су
радови Јелене Илић и Кристине Фандић.

међуокружно такмичење где су освојили
треће место.
Дана 9.6.2021.године са почетком у 13
часова у скупштинској сали у Градској
управи града одржана је трибина на тему
"Аутизам и образовање" којој су
учествовали професори наше школе:
Виолета Игрутиновић, Дејан Крунић и
педагог школе Јована Лазовић .
Професорке Данијела Бешевић, Љиљана
Јовановић, Милица Козић, Весна
Драгојевић и Јелица Милутиновић су у
сарадњи са педагогом школе учествовале
у реализацији међупредметне
комппетенције "Одговоран однос према
здрављу" на начин што су имале задатак да
осмисле радионицу/час везану за актуелне
теме о здрављу којима се ова
компетенција унапређује.
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Професорке Весна Драгојевић и Зорица
Пешић су у сарадњи са ученичким
парламентом организовали две
хуманитарне акције-прикупљени су
слаткиши за новогодишње пакетиће за 2
ученице основне школе Светозар
Марковић-у питању су ученице којима је
недавно због пожара уништен стан а друга

ученици завршних разреда (око 15) заједно
са педагогом школе одали почаст
стрељаним жртвама 1941.године у Спомен
парку у нашем граду.

Ученици наше школе су учествовали у
онлајн такмичењу "Пословни изазов".
Ове године је тим за предузетништво био
веома активан –наставља се рад на
пројектима School enterprise chalenge али
и активностима у оквиру Достигнућа
младих. Десет професора је прошло обуке
а планирано је и да се укључе и ученици.
Дана 25.11.2021.године је шесторо ученика
наше школе (ученици који су се својим
радом и ангажовањем истакли у ковид
кол центру а о чему је било речи и у
претходном броју часописа) добили су
улазнице за позоришну представу и тада
им од градоначелника Предрага Терзића
уручена захвалница за рад у току
пандемије.

акција је поводом Светског дана детета.
Ученици наше школе су традиционално
обележили Светски дан толеранције и
Светски дан дечијих права у суботу 20.
новембра 2021. године у сарадњи са
Ученичким парламентом Музичке школе.
Наши гости су били ученици нижих
разреда краљевачких основних школа из
слојева друштва који су нарочито
погођени недостатком толеранције и
непоштовањем права деце. Уз пригодну и
занимљиву радионицу и више него богат и
разноврстан музички програм кроз који
смо се потрудили да и деца учествују
песмом и игром, свечана сала школе је
била највеселије и најтолерантније место
у Краљеву тих сат времена. Као мали
подсетник на то дивно дружење деца су
добила и пакетиће које смо припремили.
Деца требају да знају да су њихова права
на срећно детињство, на игру и учење
нешто што никад не сме да им буде
ускраћено и да без толеранције нема
здравог и напредног друштва.
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Професорка Јелица Милутиновић је у
недељи од 26.11.2021. године до
3.12.2021.године са ученицима у оквиру
предмета грађанско васпитање
организовала предавања на тему
превенције Хив-а.
И у спортским такмичењима наши ученици
остварују значајне резултате који свакако
заслужују место у овом чланку:
22.11.2021. године ученици наше школе су
учествовали на хуманитарном турниру у
Шумарској школи и том приликом су
освојили прво место у фудбалу. Ученици
наше школе су учествовали на општинском
такмичењу у баскету и у одбојци. У баскету
су освојили следећа места: у категорији
омладинаца-друго место у кошарци и
треће место у категорији омладинацабаскет 3:3. У одбојци у категорији
омладинаца ученици наше школе су
освојили прво место. Ученике је
припремао и водио на такмичење
професор Игор Вујовић.

У току првог полугодишта захваљујући
ангажовању организатора практичне
наставе Јасне Петровић потпуно је
опремљена школска продавница у којој
ученици образовног профила трговац
обављају практичну наставу. Опремање
школске продавнице донирала је компанија
„Дис“. Школа се захвалила за: 3Д штампач,
ласерски штампач, рачунар, зидне полице,
каса сто, радне пултове. Амбалажна
паковања донирали су: “Таково“, „Куц“,
„РВМ“, “Cloth Shop delta“, „Teма плус“,
„Алфа слово“. И њима се захваљујемо. Тим
за предузетништво је на предлог
директорке а у сарадњи са директором
ученичке задруге–Иваном Гочобијом
расписао конкурс за креирање идеалног
производа које би производила ученичка
задруга Хермес. Награде које очекују прва

Дана 11.и 12. децембра за 19 одељењских
старешина и педагога школе одржан је
дводневни онлајн семинар на тему
инклузије. На овом корисном семинару
учесници су могли више да сазнају о раду
са ученицима који имају посебне потребе
и све недоумице у раду са њима.
Дана 18.11.2021. године 19 ученица наше
школе учествовало је у акцији давања
крви-акција Црвеног крста Краљево.
Наша школа је добила вредну донацију од
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и овом приликом је

три победничка места су веома вредне а
биће додељене на обележавању школске
славе Светог Саве.

директорки уручено 60 нових рачунара као
и 3 штампача. Нова опрема ће свакако
допринети успешнијем раду наших
ученика.
А Л Е К С А Н Д Р А

О Б Р А Д О В И Ћ ,

П Р О Ф Е С О Р
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ПЕДАГОГ ШКОЛЕ
ЈОВАНА ЛАЗОВИЋ

БУЛИНГ
И
САЈБЕР
БУЛИНГ

Tве нас је пре неколико месеци потресла смрт

укључује вређање, узнемиравање, ухођење, ширење

младе јутјуберке Кристине Ђукић. Морам да

насилних и увредљивих коментара, слање претећих

признам да до тада нисам ни знала ко је она али порука, исмевање. Осим овог облика сајбер насиља,
разговарајући са ученицима школе закључила

које се најчешће јавља код младих узраста од 10 до 19

сам да је већина ученика знала ко је она и да су

година, региструју се злоупотреба података и

је пратили на друштвеним мрежама. Врло брзо

фотографија, крађа идентитета, итд - поручују

су кренуле разне теорије о суициду али се

стручњаци.

издвојила једна а то је да је узрок њене смрти

Насиље које започне на друштвеним мрежама, врло

насиље на друштвеним мрежама. Несрећна

брзо се може развити у реално насиље у школи, на

девојка је последњих година водила борбе са

улици, у граду.

осудама и критикама на друштвеним мрежама.

Моја порука свима је да не смете ово да "гурате под

Вређали су је на основу изгледа, понашања,

тепих" и да морате било какав вид насиља прво да

облачења. Чак je један од њених колега, такође

препознате, потом да пријавите родитељу или

јутјубер, направио увредљиву песму која се

одељенском старешини, педагогу у школи. Ако имате

бави њеним ликом и делом.

неке од следећих симптома проузроковане нечијим

Све ово je поново актуелизовало питање сајбер

понашањем према вама на друштвеним мрежама не

насиља које се може догодити свакоме од нас.

смете да ћутите:

Насиље на интернету је сваки облик насиља

-Повлачење у себе;

које настаје употребом дигиталних технологија.

-Раздражљивост;

Може се дешавати на друштвеним мрежама,

-Депресија и анксиозност;

апликацијама за размену порука, гејминг

-Немогућност концентрације за учење;

платформама и мобилним телефонима. Оно

-Лош и ипсрекидан сан,

подразумева слање порука путем интернета

-Лош апетит и др.

или мобилних телефона које имају за циљ

Увек можете да се обратите старијој особи било да је

повређивање, узнемиравање или наношење

то члан породице или професор у школи и да се

штете лицу који не може да се заштити. Даље,

суочите са проблемом како би га решили и како се не
би продубљивао и оставио теже последице на ваше
нормално функционисање у друштву.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ

Школска слава је веома важан дан за све
ученике и просветне раднике у Србији.
Професори и ученици обележавају тај дан у
школи приредбама и сечењем славских колача.
Моји другови из одељења I/3 Душан Словић,
Лазар Јанић и ја били смо изабрани да тај дан
улепшамо стиховима Десанке Максимовић,
Васка Попе и божанственим молитвама. Били
смо веома почаствовани и поносни што смо
били део обележавања школске славе.
Наравно да смо имали трему, али је она
нестала када смо осетили пријатну и свечану
атмосферу у наставничкој канцеларији и чули
звуке светосавске химне. Наизменично смо
рецитовали одабране стихове, читали молитве
док су нас присутни пажљиво слушали.
Вероучитељ наше школе, Горан Вучковић, је са
директорком Драганом Пауновић,
професорком Светланом Ташић и нама,
присутним ученицима, одржао традицију
сечења колача. Наш драги гост, свештеник

Мирослав Андрић, је одржао светосавску беседу.
Овом приликом је директорка наградила,
занимљивим и вредним наградама, ученике који су
освојили прва три места на наградном конкурсу
Ученичке задруге „Хермес“ и осмислили
занимљиве производе од рециклираних
материјала којим ће се задруга бавити. Пригодне
награде су добили и бројни професори који су
током ове школске године својим радом
допринели успешнијем раду школе. Домаћин
школске славе ће следеће године бити
професорка рачуноводста, Светлана Ташић, која се
захвалила директорки на тој части.
Наша школа је, упркос епидемиолошким мерама,
успела да на најбољи начин обележи школску
славу, а ми учесници смо били веома поносни што
смо део ове школе и што смо могли да улепшамо
тај дан.
Сара Цветковић, I/3
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СВЕТИТЕЉСТВО И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
СВЕТОГ САВЕ

Био си наставник, првопрестолник и учитељ пута, који води у живот, јер, чим си дошао,
светитељу Саво, просветио си одмах своју отаџбину и препородивши је Духом Светим, засадио
си своју освећену децу као дрва маслинова у мисаоном рају. Зато Те поштујемо као равна
апостолима и светитељима и молимо: Умоли Христа Бога да нам дарује велику милост.
Тропар Светом Сави

Светог Саву првенствено славимо као школску
Крсну славу. Као првог српског просветитеља и
учитеља. Значај Светог Саве свакако је
немерљив било којим параметрима којима се
данас вреднују људи, великани. Јер да је тако,
онда бисмо знали све о Светом Сави, али време
показује да њега још увек откривамо. А тек
ћемо откривати.
Успомена на Светог Саву се актуализује оног
дана када славимо успомену на његово уснуће.
Тад се у школама организују приредбе, уче се
рецитације... Међутим, да ли је то све што
можемо рећи о Светом Сави?! Сваки епитет,
који краси име овог монаха: просветитељ,
учитељ, и многи други, саставни дио су његовог
имена, његовог идентитета. Он то није хтео, јер
да је хтео он не би побегао у манастир, у
простор смирења и послушања, молитве и
подвига. Ти епитети нису само дескриптивни.
То су речи које одјекују кроз векове. Јер ко
може да просвећује? Одговор је: онај ко носи
светлост богопознања. А Сава је носио. Јер да
није, оно што је он градио и стварао, данас не
би ни постојало.

Да ли су Светом Сави потребни наши суперлативи?
Да ли смо Светог Саву претворили у историјски
артефакт, који износимо једанпут годишње из
музеја наших историјских успомена, или је Свети
Сава наша реалност, која постоји кроз оно у шта је
уткао целог себе, као верни слуга Господњи.
Свети Јустин Ћелијски изрекао је генијалну мисао,
која се у потпуности односи на Светог Саву, а она
гласи: „Само саветитељ може бити просветитељ“.
То је Свети Сава: светитељ и просветитељ.
Просветитељ у оном исконском смислу; приводио
је људе богопознању: просветом – образовањем,
сопственим примером, трудом, радом, учењем,
стварањем, креативношћу, али изнад свега
смирењем.
Дакле, Свети Сава је наш учитељ, а не само
историјски подсетник. Он је учитељ кога треба
следити свакодневно, прослављати га тако што ће
духовност – живот у Христу и образовање бити наш
свакодневни императив. Оно што нам је Свети
Сава оставио – то нас је очувало: писмо,
књижевност, духовност, задужбине, идентитет. Све
ово је одолевало времену, пролазности, забораву,
искушењима, непријатељима (спољашњим и
унутрашњим). Јер, све је то грађено на чврстом
темељу вере у Господа.
Зато, не смемо и не можемо Светом Сави
приступати селективно; празновати његово име а
не знати да нас то обавезује да по свему будемо
слични њему. Јер смо његови.

ВЕРОУЧИТЕЉ ГОРАН ВУЧКОВИЋ
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ДИРЕКТОР ЗАДРУГЕ - ИВАН ГОЧОБИЈА

УЧЕНИЧКА
ЗАДРУГА
Ученичка задруга „Хермес“ је основана у мају месецу

Изабрани производ ће Ученичка задуга производити

2021. године на предлог директорке школе Драгане

и продавати. Конкурс је трајао до 31.12.2021. године.

Пауновић. Назив задруге су изабрали ученици и

Дана, 26.1.2022. године, комисија у саставу:

професори „Економске-трговинске школе“.

1.Проф. Весна Лужњанин

Директор Ученичке задруге „Хермес“, професор мр

2.Проф. Ружица Мартиновић

Иван Гочобија је учествовао на Првој конференцији

3.Проф. Јелица Милутиновић

„Ученичке задруге“, „Могућности и значај за развој

4.Јована Лазовић педагог школе

компетенција ученика“, у хотелу Метропол, 21.

5.Проф. Иван Гочобија

децембра 2021. године. Конференцију је

имала је јако одговоран и тежак задатак да изабере

организовало Министарство просвете, науке и

производ за задругу. Узимајући у обзир утврђене

технолошког развоја Републике Србије. На

критеријуме комисија је донела одлуку да:

Конференцији се разговарало о подршци у раду

Прво место припадне тиму одељења 3-3 чији су

ученичких задруга, оснивању и правном оквиру,

чланови: Миа Пантић, Теодора Стојановић и Маре

васпитно-образовној улози задруге, као и о развијању

Тодоровић за производ „Женска торбица“;

међупредметних компетенција кроз обогаћени

Друго место припадне тиму одељења 2-4 чији су

једносменски рад и активности ученичких задруга.

чланови: Јелена Веселиновић, Јанко Дуловић и

Школе које имају Ученичку задругу дужи низ година

Лидија Пандрц за производ „Кутија за накит“;

поделиле су своја искуства на Конференцији која су

Треће место припадне тиму одељења 4-1 чији су

значајна за оне школе које тек почињу са радом

чланови: Урош Бабић, Урош Јашовић и Павле

Ученичке задруге. Треба напоменути да је наша

Јоловић за производ „Авион –играчка за децу“.

задруга једина задруга која је основана у средњој

Ученицима су на Дан Светог Саве додељне награде

школи јер су остале задруге које су учествовале на

за прво место-таблет, друго место-слушалице мп3 и

Конференцији основане при основним школама.

треће место-УСБ меморија. Пошто је циљ оснивања

У децембру месецу је расписан конкурс Ученичке

задруге да сеученици укључе у рад задруге и они су

задруге Економско-трговинске школе „Хермес“ под

главни носиоци рада задруге уз помоћ професора,

називом-Смисли производ за задругу и освоји вредну

ученица Миа Пантић, чланица тима који је освојио

награду!!!

прво место, је у договору са разредним старешином

Сви заинтересовани ученици наше школе саставили

и предметним професором написала нешто о

су тимове од три члана. Они су имали одговоран

ученичкој задрузи:

задатак да направе оригинални и занимљиви
производ од папира, картона или штапића.
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„На питање у коју школу идем са задовољством

Самим тим, осим што је лепа, она је и употребљива. Кроз

кажем у Економску. Сваког дана сам све срећнија

овакве пројекте имамо прилику да оно што смо научили

што сам део свега што моја школа ради. Прошле

на обуци пренесемо у праксу. Осећам се посебно када

године основана је Ученичка задруга „Хермес“ која

знам да ће наш рад помоћи некоме ко нема средстава да

ће уз мало труда и заједничког залагања учинити да

оде на екскурзију или ћемо имати боље лопте, лепше

ми као заједница функционишемо боље, лепше и

учионице... Осим тога што је лепо и корисно помоћи ће

лакше. Ученичка задруга организовала је конкурс

нам да сви заједно дамо допринос и да се солидаришемо,

за најбољи производ од папира и картона који ће се

радимо боље у тиму.“

даље продавати. Моје другарице и ја смо направиле

Овом приликом бих се захвалио директору и секретару

торбицу која је победила.Торба је направљена од

школе, свим члановима предузетничког тима, активу

новина, часописа и картона, пластифицирана

економске групе предмета, другим активима, колегама и

лепљивом траком.

ученицима школе на помоћи у раду ученичке задруге.

КОНКУРС
УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

У децембру је Тим за предузетништво у сарадњи са
директором ученичке задруге организовао конкурс за
избор најбољег производа од папира, картона или
дрвених штапића. Циљ је била израда производа од
датих материјала који ће се касније производити у
ученичкој задрузи и продавати купцима, а сакупљеним
новцем ће ученици располагати.

направити и са којим ћемо се такмичити на конкурсу.

Било је девет екипа које су учествовале, а најбоља три

Набавили смо потребан материјал и почели смо са

производа су награђена вредним наградама. Прва

радом. Поделили смо задатке и свако од нас је обављао

награда су били таблети за чланове награђеног тима,

неки део посла (сечење дрвених штапића, обликовање,

друга награда су биле слушалице и трећа флеш

лепљење и на крају декупаж). По завршетку издраде

меморије.Као учесница екипе која је освојила друго

били смо јако поносни јер смо све идеје које смо

место, могу рећи да сам ја, као и остала два члана мог

замислили успели да преточимо у дело.

тима, јако задовољна наградом, иако нам је првобитни

На додели награда 27. јануара видели смо радове

циљ био да се забавимо и представимо заједничку идеју

осталих екипа и сматрам да је којмисија била праведна

за производ који ће ученичка задруга у будућности

при оцењивању и да је производ екипе из одељења 3/3

можда продавати. Желели смо да направимо производ

потпуно заслужено освојио прво место.

који би, уз креативан дизајн, могао наћи практичну

Мислим да је овај конкурс био одлична прилика за

примену код великог броја људи.

приказивање наших способности за рад у тиму где је

Сјединивши заједничку љубав према накиту, дошли смо

било неопходно да усагласимо идеје и мишљења и да

до закључка да је управо кутија за накит нешто што је

заједничким радом дођемо до финалнпог производа.

свакоме од нас у том тренутку било потребно, тако да

Јако нам је драго што је комисија препознала наш труд и

смо одлучили да ће то бити производ који ћемо

наградила га.
Јелена Веселиновић II/4
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ВРЕДНЕ РУКЕ НАШИХ УЧЕНИКА У
ПРОЈЕКТУ"SCHOOL ENTERPRISE CHALLENGE”
На догађају, 25.2.2021.г. у организацији School

Ове године такмичење је подигнуто на виши ниво.

Enterprise Challеnge 2020. проглашени смо

Укључили смо се у нови изазов са новом идејом

добитницима награде BUSINESS

производа-производи од дрвених штапића

IMPLEMENTATION TOP GLOBAL PRIZE.

сладоледа. Такмичење је кренуло у марту месецу и

Учествовале су 32 земље.

трајало до новембра 2021. године.

Такмичење је трајало од 30.3.2020.г. Признање се

Тим наставника и ученика је марљиво радио на

односи на школски бизнис имплементиран у

пројекту, од стварање идеје па све до његове

нашој школи и његов допринос развоју

имплементације. Такмичење је обухватало

практичних вештина међу младима, као део

неколико фаза: бизнис идеју, бизнис план који се

School Enterprise Challеnge 2020. Ученици наше

односио на истраживање тржишта, операциони

школе су осмислили бизнис: производња корпи

план, маркетиншки план и план продаје,

различите намене од рециклираног материјала.

финансијски план као и фазу имплементације која

Школа је добила вредну новчану награду.

обухватала годишњи извештај - рачуноводство и
вођење евиденције, одрживост и развој,
управљање тимом.

М А Р И Ј А

Т И М О Т И Ј Е В И Ћ ,

П Р О Ф Е С О Р
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ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ, ЈАСНА ПЕТРОВИЋ

САРАДЊА СА КОМПАНИЈОМ ДАЈХМАН

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у оквиру којег се знање стиче у школи и
компанији. Ученици образовног профил Трговац, већ у првом разреду могу да реализује учење кроз рад у
компанијама, реалном радном окружењу. У компанији ученици вођени знањима и искуством инструктора,
под надзором координатора, стичу компетенције неопходне за ефикасан и продуктиван рад, овладавају
вештинама и знањима која су неопходна за успешно пословање, примајући за свој рад новчану надокнаду.
Ученицима постаје блиска и прихватљива корпоративна култура пословања, рада, односа према купцима и
тимски дух социјалних партнера школе. Упознају се са начином на који компанија ради, добијају обуку која
је релевантна за тржиште рада и која побољшава њихове шансе за запошљавање. Стечене вештине се
стално унапређују и развијају. Формални образовни систем се прилагођава потребама привреде за
кадровима како би ученик по завршетку школовања могао да се запосли код послодавца или покрене
сопствени посао, а што подржава и подстиче дуално образовање. Ученик такође има проходност за даље
школовање. Послодавац смањује трошкове обучавања новозапослених и улаже у будућност своје
компаније. Дуално образовање у Србији спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у
сарадњи са Привредном комором Србије.

Економско-трговинска школа из Краљева је са Компанијом Deicmann успоставила сарадњу школске
2019/20.г. Ове године су два ученика, образовног профила трговац уписана по моделу дуалног
образовања.
У погледу обуке малопродајни објекат пружа услове за савремен наставни рад. Организација радних
места,распоред радних циклуса прибегавањем тзв. измени радних места, распоред опреме... омогућавају
ефикасну обуку ученика.
Програмски садржаји остварују се увежбавањем и усавршавањем стечених вештина и радних навика у
аутентичним условима, постизањем пожељне временске и садржајне коорелације одређених тематских
целина стручно-теоријске и практичне наставе као предуслова за успшно обављање Завршног испита.
Наставним методама систематизује се чулно искуство ученика којом су пружају нова знања путем
показивања опреме, предмета, робе, радних активности и операцијаусмераваног на опажања и
посматрања. Инструктор и запослени у Компанији Дајхман увођењем ученика у праћење и реализацију
продајног процеса, развијањем способности прецизног изражавања чиме се остварује повезаност живе
речи и практичне активности, доприносе да ученици стекну знања на најбржи начин.
У погледу праћења рада, напредовања и сагледавања постигнутог успеха у Компанији Дајхман се води
рачунао о врсти и сложености посла за које је ученик оспособљен, степену повезивања теорије и праксе у
решавању практичних задатака, поступака и техника које ученик примењује у раду (како врши избор,
колико их рационализује), познавању средстава рада и организације рада (планирање рада, распоред,
уштеда времена), одговорности у раду, односу према купцима, друштвеној одговорности....
У хигијенском погледу малопродајни објекат обезбеђује услове који омогућавају заштиту здравља
ученика. Првенствено је у питању санитарно-хигијенско стање непосредне средине, ентеријер, чистоћа,
обезбеђеност прописаногпростора и др.
У техничком, естетском...погледу, малопродајни објекат такође испуњава захтеве који омогућавају
рационалан, ефикасан и безбедан рад ученика.
Реализацијом практичне и блок наставе уКомпанији Дајхман ученици постижу крајњи циљ практичног
рада и исхода. Практични рад интензивније делује на формирање позитивног односа према раду,
мотивацију, професионално формирање личности ученика, интересовања, самовредновање сопственог
рада...
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П Р О Ј Е К А Т
G I R L S G O C I R C U L A R
Ове школске године наша школа је учествовала у пројекту Girls Go Circular и
освојили смо другу награду. Пројекат је био образовног карактера намењен
девојкама од 14 до 18 година широм Европе у циљу развијања њихових дигиталних
и предузетничких вештина уз стицање знања о циркуларној еконимији.
Мисија пројекта је да се кроз вежбе засноване на изазовима научи како да се
идентификује пословна прилика, преузме иницијатива и ради у тиму. Вежбе
подстучу развијање аналитичких вештина и вештине решавања проблема. Учи се о
комуникацији путем различитих онлајн апарата и подиже се свест о онлајн
претњама и бонтону. Циркуларна економија допуњује дигитално учење и пружа
јединствен поглед на подизање еколошке свести ученица. Због широког спектра
тема које су обухваћене, ученице се оспособљавају и припремају да буду лидери
који ће градити одрживу будућност Европе. Пројекат обухвата неколико модула, а
сваки од тих модула истражује циркуларну еконимију из другог угла.

У пројекту је учествовало преко 700 школа и више од 15 000 ученица у Европи. Код нас
је учествовало 3957 ученица из 75 школа широм Србије, а пројекат је успешно завршило
2439 ученица. Награђено је пет школа у Србији у којима је било највише ученица које
су завршиле пројекат. Прва награда је била освајање предузетничког кабинета и
освојила ју је Економска школа у Нишу са 205 ученица које су завршиле програм коју
укључује два обавезна модула и један изборни.
У нашој школи је било 186 учесница и освојили смо другу награду, а то је 50.000
динара. Остале награђене школе су Шабачка гимназија (174 ученице), Техничка школа
Пожега (142 ученице) и Економско-трговинска школа Крушевац (136 ученица).
Један од важних резултата учешћа у оваквим пројектима јесте размена искустава и
заједничка иницијатива за развој вештина неопходних за живот и рад у 21. веку.
Jeлена Веселиновић II/4

17

Од првог виртуелног предузећа основаног те давне 2003/2004. год. прошло је пуних осамнаест
година. Кроз нашу школу су од тада прошла многа предузећа и у току тих осамнаест година
стицала су зрелост заједно са својим запосленима. У част пунолетства подсетимо се „Змаја“,
првог предузећа у нашој школи, чији је слоган „Увек изнад свих“ био врло симболичан и
достојан како запослених-прве генерације смера пословни администратор,тако и њихове
директорке Славице Пајовић Дукић.
Странице посвећене виртуелним предузећима наше школе осмислили смо тако да вам овог
пута представимо предузећа са најдужим искуством, предузећа наших матураната.
Прошлогодишњи онлајн рад преко гугл учионица пружио је нашим запосленима у вп изазов да
покажу колико су спремни да се прилагоде новим условима рада и да реализују своје пословне
циљеве у отежаним околностима. Сада, када смо поново у нашим канцеларијама, можемо
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сагледати ефекте рада од куће и извести неке закључке. Наравно, проблема је било и сада је
прилика да се планирани а неостварени послови реализују. Али оно што је највредније из тог
периода је искуство сналажења, показивање интересовања и жеље да се и у новонасталим
околностима не прекине са радом, да предузећа наставе да живе…Овогодишњи матуранти, али
и млађе колеге настављају са радом и успостављају сарадњу са бројним вп широм Србије. Ево
матураната који пословање у својим виртуелним предузећима приводе крају:

ВПД "БАЈАДЕРА“
ВПД "МАРС"
У нашој школи постоји више вп која се баве различитим делатностима у оквиру различитих смерова, а
нека од њих су „Марс“ и „Бајадера“. То су предузећа која послују у оквиру смера комерцијалиста и која
се баве прометом чоколадe, шећера и слаткиша. Оба предузећа основана су у септембру 2019. године.
Организациону структуру чине четири службе: набавна, продајна, рачуноводствена и складишна у
којима се налазе мање групе ученика. Предузећем руководе директорке, док свака служба има свог
шефа и референте. Сва документација и евиденција у службама формирана је током прве године
учења у фази јединственог рада када смо спровели и процедуре оснивања и регистрације предузећа,
као и отварања текућег рачуна код Централне виртуелне банке у Чачку.
У току друге године обучавали смо се за обављање послова набавке и продаје робе у земљи. Тада смо
и формирали сву потребну документацију и евиденције која је класификована у нашим
регистраторима. То је била значајна разлика у односу на друге предмете. Све што смо имали у вези са
радом нашег предузећа налази се у школи - у регистраторима и на рачунарима. Неопходно је било
навићи се на учење кроз рад а не на учење из уџбеника код куће. У току те прве године рада у бироу
савладали смо процедуре домаће набавке и продаје као и књиговодствено обухватање тих пословних
промена. Током треће године успоставили смо контакт са бројним виртутелним предузећима широм
Србије. Било је ту и занимљивих ситуација у комуникацији са предузећима из других градова - стизале
су и опомене за неплаћене рачуне, рекламације за послату робу и слично. Учили смо и на туђим, али и
на својим грешкама.
Током четврте године упознали смо се и са пословима увоза и извоза робе. У оквиру предмета
организација савладали смо процедуре и упознали се са документацијом везаном за увоз и извоз тако
да смо у виртуелном предузећу та знања лако применили. Послујемо са предузећима из иностранства
као што су: „Јана“ и „ЛВ“ из Црне Горе, „Макс“ из Италије и „Лане“ из Босне и Херцеговине. Ови послови
су, наравно, сложенији и захтевнији, али смо зато и ми довољно искусни и спремни! За разлику од
осталих предмета где смо користили уџбенике и учили теорију, у нашем предузећу учимо кроз рад и то
кроз попуњавањеевиденција, документа и комуникацију путем пословних писама. Знање које смо
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стекли за ове три године у нашим вп, јако пуно ће нам значити у будућности када будемо радили у правим
предузећима. Неки од нас већ сада имају прилике да кроз своје послове искористе стечено знање из
школе. Виртуелна предузећа су од великог значаја за ученике свих Економских школа и као таква треба да
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буду уведена и у друге сродне смерове.

ВПД "БАЈАДЕРА“, ОДЕЉЕЊЕ 4/4,
ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДРА ОБРАДОВИЋ

ВПД "МАРС", ОДЕЉЕЊЕ 4/4,
ДИРЕКТОР,
ЉИЉАНА ТРАЈКОВИЋ

Виртуелно привредно друштво „Словце“ већ три године
успешно едукује групу ученика одељења 4-2. Обављајући
разне комерцијалне, финансијске, рачуноводствне и послове
кореспонденције припремили смо се за рад у реалним
привредним друштвима. Било је много изазова у раду и
учењу, много дилема, потешкоћа у примени теоријских
знања, трагања за путевима успешног пословања, али успели
смо, предузеће је остварило позитиван финансијски резултат.
Са одличним оценама и богатим искуством осећамо се
спремним за матурски испит, а потом како ко одлучи, даље
образовање или рад у привреди... свако према својим
ВПД "СЛОВЦЕ", ОДЕЉЕЊЕ 4/2,
ДИРЕКТОР,
ДРАГАНА БАРЛОВ

афинитетима. Без обзира на даље одлуке „Словце“ је наше
прво велико искуство и увек ћемо се радо сећати наших
часова у учионици број 1.
Ми смо ВПД „ФА Комерц“ д.о.о. Основани смо 5.9.2020.
године и бавимо се прометом канцеларијског материјала.
Наше ВПД има15 запослених распоређених у 4 службе.
Пословање вршимо преко ЦВБ банке Чачак и Сервисног
центра Сопот. Обављамо послове у циљу остварења што
бољег финансијског резултата. У току претходних година
стекли смо вештине и компетенције за обављање
рачуноводствено-финансијских послова, али такође можемо
обављати и комерцијалне послове и послове
кореспонденције са пословним партнерима. Кроз симулацију
рада у нашем предузећу, током претходних година остварили
смо сарадњу са бројним вп из других градова, али и са
предузећима која функционишу и у нашој школи. Осим
поменутих вештина важно је напоменути да смо кроз рад у

нашем предузећу спознали и осетили праву атмосферу рада
В П Д " Ф А К О М Е Р Ц " , О Д Е Љ Е Њ Е 4 / 2 ,у канцеларији, научили се преузимању одговорности за
ДИРЕКТОР, МИРЈАНА ПАНИЋ
обављене задатке и схватили прави значај доброг планирања
и организације у раду.
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Наше предузеће се зове “НикиРики 036“ и бави се
производњом и продајом шећера и чоколаде на велико.
Седиште предузећа је у Краљеву у улици Доситејева 46. У
нашем предузећу има петнесторо запослених у четири
службе: општој правној и кадровској, набавној, продајној и
рачуноводствено финансијској служби. Најпродаванији
производи у нашем предузећу су чоколаде и гумене
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бомбоне. Визија нашег предузећа: Желимо да постанемо
успешно привредно друштво које ће остваривати висок
профит нудећи квалитетне производе својим
потрошачима или купцима. Нашу визију смо остварили
користећи знања стечена из свих осталих предмета
економске групе. У почетку није било лако навићи се на
учење кроз рад али током времена схватили смо да тако
стечена знања остају, не бледе. Посебно смо поносни на то
што смо током рада боље упознали једни друге јер смо
задатке обављали тимски и уз праведну расподелу
ВПД "НИКИРИКИ", ОДЕЉЕЊЕ 4/3,
ДИРЕКТОРИ,
ИВАН И СЛАЂАНА ГОЧОБИЈА

послова и добру организацију. Издвојили су се врло брзо
лидери и они који су добри у оперативи. Искуство у вп
свакако ће бити непроцењиво за оне који не планирају да
уписују факултете већ себе виде у некој фирми. За оне који
планирају наставак школовања значајно је то што смо кроз
рад у предузећу научили да је добра организација рада
половина успеха!

А Л Е К С А Н Д Р А
П Р О Ф Е С О Р

О Б Р А Д О В И Ћ ,
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2021/2022.ГОД.
Септембар
-Конституисан је ученички парламент који се састоји од 38 ученика, по 2 ученика из
сваког одељења. Поред ученика, парламент чине и 3 наставника за следеће
предмете: право, логика са етиком и ликовна култура.
- Чланови парламента су усвојили план рада за 2021/2022.годину и изабрани су
представници парламента. Представници парламента су:
1. председник парламента је Лена Михаиловић, 4-3,
2. заменик председника парламента је Ања Гарић, 4-3,
3. два члана Школског одбора су Николета Јовановић, 3-2 и Анђела Милић, 2-4 ,
4. члан тима за развојни школски програм је Уна Ивановић, 3-4 и
5. записничар је Ања Терзић, 1-1.
-Канцеларија за младе је обавестила чланове парламента за конкурс SALTO. Теме су биле: дигитална

трансформација, животна средина и климатске промене, медијска и информациона писменост, солидарност и
волонтирање и учешће младих. Обавестила је и о радионици удружења Помарање, за писање сценарија за филм
и снимање кратког филма. За радионицу су се јавиле Анђела Јовковић, 2-2 и Ана Грујић, 3-3.
Октобар
-Успешно су реализоване следеће хуманитарне акције:
1. хуманитарна помоћ за бившег ученика Гимназије из Старе Пазове
2. хуманитарна помоћ за породицу Јаковљевић, којима је изгорела кућа.
Новембар
Ученици целе школе су преко чланова парламента били обавештени о хуманитарној акцији коју организује
професорка Весна Драгојевић поводом Светског дана детета, (20.новембар) у Музичкој школи. Акција је
реализована у виду слаткиша за угрожену децу. Пакетиће слаткиша су представници парламента уручили и деци
породице Јаковљевић и девојчици породице Гавриловић.
Децембар
Чланови парламента из треће и четврте године су обавештени о такмичењу за студију случаја, коју организује
High school case competition у сарадњи са Факултетом организационих наука из Београда. Ученик Павле Јоловић
из 4-1 је учествовао у тамичењу и ушао је у полуфинале.
-Директорка школе је члановима парламента објаснила значај ученичке задруге и да је расписан конкурс за
најбоље осмишљени производ. Поделила је члановима карте за позориште.
-Анђела Јовковић, 2-2 је презентовала члановима парламента тему о филантропији (човекољубље).
-Представници парламента су се одазвали и позиву за прославу коју је организовала Канцеларија за младе,
поводом успешне сарадње.
-Чланови парламента су покренули и успешно реализовали хуманитарну акцију за прикупљање пакетића за децу
у Општој болници „Студеница“, Краљево.

Координатор ученичког парламента Зорица Пешић
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Године 2018. уписао сам Економскотрговинску школу. Ако ме питате због чега,
признаћу вам да у тренутку уписа нисам
био баш сигуран да сам направио добар
избор иако је смер економски техничар
био први на мојој листи жеља.

НАЈБОЉИ УЧЕНИК - НИКОЛА БЛАГОЈЕВИЋ, IV/1

А онда сам закорачио у свет бројки, салда,
конта, модуса и медијане – једном речју у
свет економије.

И свидело ми се. Јер као што свако „дугује“
има своје „потражује“ и обрнуто, тако и сваки
ђак ове школе има своје место у њој, а и она
остави траг у њему. Нови смерови, адекватан
кадар, начин наставе, савремена опрема и
даље привлаче свршене основце.
Надам се само да ћемо бити последња
генерација чије школовање је обележила
пандемија вируса корона, због које су нам
ускраћене неке ваншколске активности попут
матурске екскурзије.
Али и то ће проћи. Као што пролази и четврта
година мог боравка у економској школи.
Волео бих да се након образовања на неком
од факултета вратим у школу…
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ПРИЧА МАТУРАНТА ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ
ДУКИЋ ЖИВОРАД, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
Највећи проблем био је недостатак
стручног кадра, тј професора економиста. Опште предмете предавали
су професофи из Гимназије. То су
Основну школу (4 разреда) завршио сам у Дракчићима, селу
удаљеном од Краљева 7 км.
Обзиром да сам решио да наставим школовање, морао сам да
пешачим 14-15 км Дракчићи-Краљево. Превоз није постојао. Нисам
био једини ђак пешак...било нас је
15 другара. Полазили смо око 5 и 30
изјутра, а враћали се око 14 h.
Обично смо каснили у повратку,
због разноразних дечијих несташлука уз пут, а код куће нас је
чекала грдња, а понекад и батине.
Од нас петнаесторо 1954. године
четворогодишње школовање завршило је тек нас троје. Остали су
напустили или понављали разред.
Желео сам да упишем средњу
школу, али у Краљеву је постојала
само Гимназија и средња Пољопривредна школа. У Пољопривредну школу нисам хтео да идем.
Гимназија је претпостављала даље
школовање, за шта нисам имао
материјалних могућности. Те 1955.
године отворена је Економска
школа, о којој ништа нисам знао.
Некада се звала Трговачка академија. Одлучио сам са још једним
другом да упишем ову школу и
наставили смо школовање. То је
значило и наставак пешачења
наредне 4 године. Нова школа,
нови другари и нови проблеми.
Економска школа је основана у
згради Гимназије. Осим учионица и
старих школских клупа скоро
никакве друге опреме није било.

били професори „старог кова“ веома
строги и квалитетни. Стручне предмете предавала су два професора.
Један пензионер, бивши директор

Пронашао сам и део текста где

банке, велики практичар, али и врло

професори говоре о мени: „Дукић

нервозан човек. Врло често је

Живорад из Дракчића је био један од

напуштао час и школу због недисци-

ретких одличних ученика. Међу

плине ђака. У таквим ситуацијама,

најсолиднијим ученицима у одељењу у

разредни старешина нас је молио да сваком погледу. Био је члан Школског
се смиримо и поштујемо професора,

одбора. Никако није могао да се

јер ако професор књиговодства

ослободи свог погрешног покраји-

напусти школу, школа ће престати са нског изговора. Пешице је долазио из
радом. То је био проблем мањка

Дракчића у школу“.

кадра. Други стручни професор био

Од 15-ак колега који су заједно са мном

је стално запослен у Фабрици вагона уписали Економски факултет, нас 7-8 је
у Краљеву, а нама је часове држао

и завршило. Ја сам био стипендиста

углавном после подне. У први

„Магнохрома“ па после завршеног

разред уписано је 177 ученика – 4

факултета почињем да радим у овом

одељења и у сваком је било преко 40 предузећу. Био сам на функцији
ђака. Година рођења првих

директора набавке до 1980 године када

матураната кретала се од 1936-1942

одлазим у Београд као директор

год. Било је доста проблематичних

спољне трговине „Магнохрома“.

ученика, који су пристигли у нашу

„Магнохром“ је био један од већих

школу као искључени из других

извозника у то време у тадашњој

школа или су понављали разреде.

Југославији. Због послова спољне

Први разред завршило је 70% упи-

трговине и рада са странцима,

саних. Било је више девојчица.

„Магнохром“ ме шаље у Лондон на

У наредним годинама ситуација се

усавршавање страног језика и

побољшала. Запослени су нови

специјализацију банкарског система.

професори економисти, али то још

Спољном трговином у нашој земљи

увек није било довољно да школа

бавио сам се до 1987. године, када сам

нормално ради. После 4 године прва послат као представник Магнохрома у
група матураната Економске школе

иностранство. Тамо сам радио 8 година.

изашла је на матуру, нас око 100

Када су се послови са „Магнохромом“

ученика. Нас 15-ак уписало је

завршили, основао сам своју приватну

Економски факултет. Матурирао сам

фирму у Букурешту и радио до

као одличан ученик и као такав

пензионисања.

нашао сам се у монографији

Економско трговинска школа је била

„Економско- трговинске школе – 50

одличан основ и добар темељ за мој

година од настанка школе“.

успешан пословни и лични развој.
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Роб времена
Само ми се још у очима

Одустајање

младост очувала,
а у глави враћам сећања
на дане без брига.

Пустио сам време

Када сам слободно трчао,

да тече испред мене,

дисао пуним плућима.

Тешко сам корачао.

Када ме је адреналин у срцу водио.

Пустио сам снове

Чим легнем у кревет

да ми исклизну из руке,

сан би ме савладао,

Нисам више сањао.

а сваки нови дан увек изнова изазивао.

Пустио сам жеље

Сећам се, живео сам у тренутку.

да у мени умру,

Само ми се још у очима

Нисам снаге имао.

младост очувала.

Пропустио сам прилике,

Сада корачам тешко

безброј шанси и могућности,

са овим теретом на леђима.

Нисам их заслужиo.

Сан ми не долази на очи

Пустио сам тамну страну

јер је сваки нови дан борба.

да на површину изађе,

Сада, сећам се прошлости,

Нисам је укротио.

моје мисли јуре у будућност

Пустио сам друге

и заборавим да живим у тренуцима.

да надјачају мој глас,

Постао сам роб времена.

Остао сам нем.

Само ми се још у очима

Пред другима сам сијао,

младост очувала.

себе сам разочарао,
Негде на том путу
погрешно сам скренуо.
Као изгубљен лутам
и тражим начина
да на кратко заборавим,
да бол отупи.
Тражим спас.

ЈЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВИЋ II/4
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Заробљеник прошлости
Кажу:
„живот иде даље, бори се.“
Кажу:
„ни реку ниједна препрека зауставити не

Fear

може.“
Кажу:

I'm afraid that one day

„ни цвету снег не смета да у пролеће се

I will wаke up all alone

пробије.“

I'm afraid that there

Кажу:

will be no one to share with me home

„за све треба време.“

I'm afraid that I won`t be able

А да ли знају

to see the truth in the dark

да времена мало има и да оно стално измиче,

I'm afraid to walk alone

да се непрекидно бориш против те струје?

through the life

А да ли знају

I`m afraid of empty bed,

да време стало ми је?

Of house without laughtеr

Заробљен у тренутку, чекам да се покрене,

I'm afraid of lonely days

А не знам да ли желим да настави да тече.

and the loneliest nights

Вежу ме успомене,

I`m afraid that I won`t be able

Вежу ме сва размишљања о будућности које

to see the truth in the dark

више нема.

I`m afraid that I will be hurt

Вежу ме снови, вежу ме речи,

if I try to love

Веже ме осећај да сам некад био цео.

I`m afraid that

Могу ја наставити живети,

I won`t be enough for anyone.

Могу се ја и борити,

I`m afraid that i`m a one big lie

Али чему када празно је све,

hidden behind the masks

Јер празан сам и ја?

I`m afraid that

Од сада до краја времена

I don’t know who I am

Остаће успомена на тебе.

I`m afraid that I lost myself

Не дам забораву да ми те дира,

in that darkness

Не дам дану да ми снове одузме,
Не дам сећањима да бледе,
Не дам годинама да пролазе.

ЈЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВИЋ II/4
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Нада

Песма теби

Пада ли киша, не ја то плачем.

У руци ми је перо, али се бојим

Очи су пуне ко облак кише.

Да на папиру напишем име твоје,

Срце задрхти, дах застаде,

Састављено од снова мојих.

А усне неме се заледише.
Да ли си стваран, створи се нада,
Ко бљесак сунца тамо где си сада.
Можда си негде, тамо у тами,

Упознала сам те оног дана
Када су се ласте враћале с југа,
Очи су твоје сијале нежно
И нада мном се надвила дуга.

Дрхтиш и слутиш, те капи кише,

Заљубљеност је тако лепо осећање,

Питаш ли срце, зашто смо сми,

Писање љубавних писама и удварање.

Зашто нас сада раставише?

Па шта фали?
Боље то него да чезнем и слушам баладе,

Мисли ми лутају на четири стране,

Узећу перо и писаћу сада:

Не би ли тебе пронашле сада,

„Да ли смо пријатељи прави,

Ведра и чила и тако млада,

Да ли ту нешто фали“?

Да ли код тебе још киша пада?
Узмем телефон, а онда станем
И питам себе, докле ћу тако
Тражити снаге да те позовем
Или ћу срце давати сваком.

Исписујем слику исцртану у својој глави,
Јер знам да си ти онај прави.
Рекох себи: „У праву си за све,
Од сутра мењам плочу, кунем се“.
И ево пишем ти сада
Раздрагана и тако млада.

Можда и слутиш како је мени

Волим те више

Док киша пада, у овој ноћи,

Него што сам икога волела.

Да ли ће моје срце срце издржати

Врати ми се; не могу без тебе

Или то више неће моћи.

Нисам те преболела.
Ја знам да пишем и

У освит зоре, као и увек
Доћи ће умор на моје очи,
Сањаћу тебе, као и увек
У нади да ћеш ми опет доћи.

И своја осећања изразим речима.
Комуницирали смо погледима.
Повремено би ме узео за руку
И пољубио длан.
Остао си у мојој песми као сан недосањан.
Желим да останеш у мом сећању,
Заувек у срцу,
Јер своја осећања не одлажем на полицу,
Већ их исписујем на страницу.
Моје мисли теби пошле,
Ко лопов се шуњају кроз моју главу.
Написах зато ову песму,
Да сазнам да ли сам у праву.

МАРТА ДИМИТРИЈЕВИЋ I/1
27

Јунацима
Кроз тешко сивило тмурне магле,
отац и син ишли су путем предака,
путем константног страдања,
великих победа и тешких падања.
Ишли су путем ратова и битки
које су други за њих започињали,
ишли су путем сталних боли
ради земље која се душом воли.
Путевима посутим бомбама и минама
који су их водили директно у смрт.
Путевима посутим блатом и трњем
носећи на себи тешке пушке и танке прње.
Али у себи носећи јаку љубав и велику бол,
за остављеним домом и огњиштем у њој.
За мајком старом, немоћном и слабом
што чека сина обавијена овом густом маглом.
За родном њивом, очевим старим капутом
који је исто свој живот дао за своју земљу,
коме је смрт дошла а да сина није видео
да се он сутра свога оца не би стидео.
За мишљу о срећном детињству и шали,
о оном старом дуду покрај Мораве
о кога је ово дете качило све своје бриге,
занемарујући их услед забаве и игре.
Овом мишљу ношени су јунаци наше земље,
наш понос, дика и степенице ка небу,
у сталној борби за опстанак, а не робију
бранили су они нашу Србију!

МИЛИЦА ЗЕЧЕВИЋ I/1
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ПОМОЗИМО
НАШОЈ
ДИВНОЈ
ПЛАНЕТИ
Заштитимо нашу дивну Земљу,
да нас дуже Сунце благо греје.
Не правимо потомцима невољу,
нека се и тада Сунце смеје.
Дошло је неко лоше доба,
себичност у свету завладала је страшна.
Себичност и јака злоба,
да Земља буде сиромашна.
Јер свакоме је битно,
да Земља постоји док он дише.
А не знају да време одбројава ситно,
и да Земља не може да трпи више.
Зашто не бисмо бар мало размислили,
да ли можемо Земљу сачувати.
Ако нисмо ништа смислили,
немојмо јој бар одмагати.

КРИСТИНА
ФАНДИЋ II/1

Сачувајмо нашу дивну планету,
јер треба још људи да живе на овом свету.
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Љубав
Љубав, реч чије нам је значење свима добро познато. Дубље размишљање о тој
речи, увек ми ствара недоумице. Да ли смо сигурни да можемо да дефинишемо
шта је она тачно? Какво је то осећање? Да ли можда олако схватамо и користимо
ту реч?
Љубав није универзална. Можда је њена лепота баш у томе што је свако
другачије осећа. Платонска или стварна, увек желимо њено присуство. Какав је
човек онај који живи без љубави? Моје мишљење и схватање је да се без ње не
може. Ми живимо љубав, кроз цео ток наших живота. Од малена окружени смо
топлином ушушканих загрљаја и нежних речи. Кроз одрастање нас прате
неуспеси које наши родитељи заједно са нама пролазе, после којих добијемо
загрљај и реч охрабрења, речи да су увек ту уз нас. И све ово, све је ово љубав.
Нажалост тек након много размишљања схватам да сам понекад незахвална на
количини пружене љубави, да не говорим често родитељима да их волим, да се
дурим када се посвађам са братом и никада се не извиним. Пуно љубави, а опет
је узимам здраво за готово. Међутим, слагала бих када бих рекла да ја не
показујем љубав. Постоји један дечак чије је присуство дефиниција љубави за
мене. На почетку сам мислила да су сви лептирићи у стомаку само заљубљеност,
да дрхтим јер ми се допада. Свака тинејџерска заљубљеност тако прође. Овог
пута је другачије. Постоји дечак који ме је научио како да ценим ствари које
имам, како да решим проблем без свађе, како да будем боља верзија себе.
Љубав је најмање што ја могу пружити за такву особу. Љубав у виду загрљаја,
пољупца, нежног додира руке који ми и после више месеци ствара клецање
колена. Љубав је преширок појам о коме има много да се размишља. Љубав је
породица, љубав су пријатељи, љубав је све што нас окружује. Можемо рећи да
је то чак и мали пас који живи у комшилуку. Не припада никоме, али припада
свима. Сви га волимо, он је наша маза коју хранимо сваког дана. Опет се
замислим, колико је само љубави око мене. Колико је љубави у једном дану и
колико љубави ми живимо. Живот је кратак, а понекад га живимо као да ће да
траје вечно. Можда је боље зауставити неке моменте и пружити сву љубав коју
имамо, јер би тако свет био много лепше место.
Јер на крају свега, није битно колико ће дана имати наш живот. Битно је колико
ће живота, испуњеног топлином љубави бити у нашем дану.

Анђела Јовковић II/2
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Last year, the members of our school eco & hiking club
went on two hiking trips. The first trip took place in
May. We climbed the hill called Strmenica, which is
located on the Stolovi mountain. There were about 30
hikers, including our teachers and some of the
students’ parents. The trail that leads to Strmenica

SCHOOL ECO & HIKING CLUB ACTIVITIES

starts at the foot of the mountain, in Žička reka, and is
about 8 kilometres long. After walking for two and a
half hours we got to the top. Strmenica is 679 meters
high and you can get a beautiful panorama of
Kraljevo from there. We took a break there to enjoy
the nature and the views. Strmenica is a beautiful
place and we had a great time there.
The next trip was In June. We went to the St. Sava
hermitage. This time there were about 15 people but
we still had a great time. We rented a small bus that
took us from Kraljevo to the bottom of Čemerno
mountain, which is located about 20 kilometres from
the small town of Ušće. After a two-hour ride we got
off the bus and started hiking. There are two
hermitages, a lower and a higher one. The track is only
about 4 kilometres long. The path is a bit narrow but it
is surrounded by trees so it is a really nice hike in the
summer. We stopped to take a break at the lower
hermitage and refill our bottles with fresh water from
the source that you can find there. After the break we
continued the hike. The trail was not very long, but it
was quite steep, which made it difficult to climb. After
an hour, we arrived at our destination. The hermitage
is very small and accommodates only a few monks
that stay there for a few months over the year. The

The hermitage was built at the beginning of the
12th century, at about the same time as Studenica
monastery. It got its name after Saint Sava, who is
believed to have spent some time at the hermitage,
praying and writing Studenički tipik and Žitije
Svetog Simeona. The view from the site is amazing
and it is a really relaxing place. The day we went
hiking was a really hot day in the city, but thanks to
the forest that surrounded us during the hike we
didn’t feel any heat. When we climbed down, we
decided to pay a visit to Studenica monastery,
which is located about 5 kilometres from the
hermitage. Studenica is one of our oldest and most
beautiful monasteries and we really enjoyed our
visit. We saw some amazing frescoes and learned
some interesting facts about the history of our
country.
Both trips we had last year were beautiful and we
hope you will join us next time.

cells in which the monks stay are carved in the steep
cliff and their exterior resembles a swallow’s nest.

LUKA VUJOVIĆ II/3

There is also a small church dedicated to St. Djordje.
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DieSmartphone-Sucht

Heutzutage ist es normall das Smartphone zu
benutzen und wir können nicht den Tag ohne
das Smartphone beschreiben.Alltäglich
benutzen wir die soziale Netzwerke ,wie zum
Beispiel Instagram, WhatsApp und Facebook.
Da sind noch Netflix und Spotify, wo wir Musik
hören und Serien schauen.Viele Menschen sind
allerdings süchtig und der Effekt ist ähnlich
wie bei Alkohol. Das Problem ist nicht sinnlos
und später kann es zur Krankheit führen. Sie
verbringen viel Zeit online und die kümmern
sich nicht mehr um ihre Freunde und Familien.
Das ist nicht nur so bei den Jugendlichen,
sondern auch bei den Erwachsenen.Aber, die
Lösung ist klar. Die Menschen sollen mehr Zeit
offline mit den Freunden verbringen. Sie sollen
in der Natur sein, spazieren gehen oder einfach

Die Natur erwacht
Die Natur erwacht langsam. Man kann den
warmen Hauch des Frühlings spüren.
DieNatur und die Menschen werden belebt.
Grau, düstere Winterwolken zogen vorüber.
Jetzt wird es immer lebhafter und fröhlicher.
Schüchterne Veilchen und Schneeglückchen
heben langsam ihre Köpfe, die in perlenden
Morgentautröpfchen gebadet sind. In den
Parks sind Kinderlärm und das fröhliche
Gezwitscher von Vögeln zu hören als auch der
Fluss in der Ferne. Die Sonne hörte auf , sich
hinter den Wolken zu verstecken.Wenn die
Natur erwacht, erwachen auch die schönen
Gefühle in den Menschen, was den Frühling
so besonders macht.

ANA GRUJIĆ, III/1

machen, was sie lieben.

ALEKSA BONDŽIĆ, III/3
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ОБЕЛЕЖАВАМО 133 ГОДИНЕ
ОД ИЗГРАДЊЕ
АЈФЕЛОВОГ ТОРЊА

Историја
Метални торањ саграђен на Марсовим пољима
у Паризу. Саграђен је 1889. као експонат за
Светску изложбу поводом прославе
стогодишњице Француске револуције. Име је
добио по инжењеру који га је пројектовао
Гиставу Ајфелу.
Ајфел је првобитно рачунао са својим
плановима на градњу куле у Барселони 1888.
када је тамо била светска изложба. Скупштина
тог града је одбила јер је био јако скуп и
неприкладан из архитектонских разлога.
Изградња у Паризу је трајала од 1887. до 1889.
године и послужио је као главна капија за улаз
на Светску изложбу 1889.
Ајфелов торањ је висок 300 m а метална
структура је тешка 7.300 тона.
На овом пројекту је радило 50 инжењера да би
разрадило 5300 техничких цртежа. Свих 18 038
гвоздених носача је било детаљно нацртано.

Занимљивости
1.Торањ је требао да траје само 20 година а Парижани
су га у почетку мрзели и прижељкивали да се сруши.
Али сада је постао најпрепознатљивија карактеристика
Париза. За туристе је посета овој икони врхунац
њиховог путовања у Париз.
2.Торањ је постао и симбол љубави многих парова из
целог света. То је због хиљада просидби сваке године
под овим прелепим торњем.
3.Првобитне намене торња била су метеоролошка и
астрономска посматрања, физички експерименти,
стратешка тачка посматрања, оптичка телеграфска
комуникациона тачка, светионик за електрично
осветљење и проучавање ветра.

МАЈА МИЛЕТИЋ II/1,
МЕНТОР - МАРИЈА ПАВЛОВИЋ, ПРОФЕСОР
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ВИНСЕНТ ВИЛЕМ ВАН ГОГ
Винсент Вилем ван Гог је био сликар пореклом из Холандије. Може се рећи
да је један од тројице највећих сликара постимпресионализма. Насликао је
између 900 и 1100 дела у периоду од 10 година, пре него што је подлегао
менталној болести. Међутим, према одређеним изворима се претпоставља
да је за живота продао само једну своју слику ( „Црвени виногради“ ), иако
је у одређеном периоду био запослен као продавац репродукција у
продајној галерији. Тамо је имао прилику детаљно да истражи, а затим и у
писмима брату до детаља опише своје импресије дела великих аутора
сликарства који су своју славу стекли пре него што је он могао и да наслути
успех својих дела. У његовим делима се по стилу писања препознаје
изузетан интелект и истанчан укус а поготово велика љубав према
уметности.
Као и многи други уметници, током живота није добио заслужена признања
већ је велику популарност стекао тек након смрти. Рођен је 30.3.1853. године
у Грот Зундерту. Одрастао је уз оца Теодоруса, мајку Ану Корнелиу, три
сестре и два брата. Посебно је био везан за брата Теа који га је једини и
подржавао у периоду његовог стваралаштва што сведоче многе преписке
кроз писма. Ван Гог је седам година био запослен у Хагу а затим је послат у
подружницу Гоупила у Лондону. У тој трговини слика је добио не само
увид у сликарство, већ се и сам заинтересовао за сликање, те је настојао да
постане сликар. Први Ван Гогови цртежи настају под утицајем идеалисте
Мијеа у Белгији. Године 1881, упознаје се са сликаром Маувеом. Маувео као
изузетно познати сликар, даје му подршку, упућује га и први му даје савете
како би требало приступити ликовним решавањима.
Оно по чему је Ван Гог најпрепознатљивији уметник јесте чињеница да је
себи одсекао део ушне ресице како би је насликао. То се може повезати са
његовим нестабилним психичким стањем које га је на крају коштало и
живота. Након дугог и болног проблема са анксиозношћу и учесталим
проблемима менталних болести, умро је од прострелне ране метком у
својој 37. години живота. Опште је прихваћено мишљење да је извршио
самоубиство, иако пиштољ из кога је пуцано никада није пронађен.
Његова најпознатија дела су:
1.

„Људи који једу кромпир“ (1885.)

2.

„Сунцокрети“ (1888.)

3.

„Црвени виногради“ (1888.)„Људи који једу кромпир“ (1885.)

4.

„Звездана ноћ“ (1889.)

Ван Гог je претходиник читавог европског експресионизма по томе што је
страствено покушавао да изрази у својим сликама оно што се не може
изразити. Он је један од првих уметника који је деформисао природни
облик да би постигао што јачу и интензивнију изражајност. Сваки његов
аутопортрет је је део његове аутобиографије и у њима се одражава драма
његове животне путање. Његов је утицај надасве велик у читавом светском
сликарству. Оставио је велики опус расут по многим галеријама Европе и
Америке.

АТИНА ПЕТРОВИЋ 2/3
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Г О Д И Н А О Д С М Р Т И С Л И К А Р К Е
К А Т А Р И Н Е И В А Н О В И Ћ

Катарина Ивановић била je
једна од три сликарке које су
стваралe у 19. веку. Поред тога,
била је једини женски члан
претече данашње Српске
академије наука и уметности и
прва је насликала портрет
друге жене у Србији. Катарина
је рођена 1811. године у
Мађарском граду Веспрем.
Већину живота је живела у
Секешфехервару, међу
српским становницима
Угарске, познатији као Столни
Београд.
Одрастала је у малој српској
заједници у истоименом граду.
Почела је да исказује таленат
према ликовним уметностима и
уз помоћ трговца Ђорђа
Станковића и грофице Чаки
покренуто је њено школовање.
Студирање је отпочела у
Будимпешти, а 1835. године
прелази на тек отворено
женско одељење у Бечкој
школи. Када је завршила
петогодишње студије одлучила
се да у разним европским
државама, попут Холандије,
Италије и Француске, усаврши
своје знање.
Једна од Катарининих
најпознатијих слика, уједно и
слика која јој је донела много
славе, јесте њен аутопортрет.
Престоничка штампа пише све
најбоље о њој, а слика је
доживела премијеру годину
дана касније, када је изложена
на Бечкој академији. Слика је
јако важна јер приказује младу
жену која је одевена модерно
за своје време док
самоуверено гледа посматрача.
Самим тим, Катарина је
исказала свест о себи као
уметници али је и приказала
Србију у другачијем светлу,
одвојену од оријенталног
утицаја који је трпела
вековима. Катарина је за тај
портрет проглашена
националном хероином
Аустрије и Угарске од стране
Срба у тим државама.

насликала једна жена. У центру
слике, која представља сцену из

Проглашавање
националном херионом,
доноси одређени терет, те
се Катарина, окренула
стварању историјских
слика, међутим дотадашње
стечено знање није било
довољно за то, па је отишла
у Минхен на
специјализацију која ће
трајати две године.
Резултат личних жеља и
друштвених очекивања
била је слика "Освајање
Београда 1806.", која је
уједно била и прва слика
историјске композиције
коју је у Срба

хаотичног ослобођења
престонице, налази се Узун
Мирко Апостоловић, заповедник
војни у Првом и Другом српском
устанку, један од ослободилаца
Београда, који је са својом четом
кроз Сава-капију ушетао у
Београд Турцима иза леђа. Око
Узун Мирка насликан је велики
број ликова, што бранилаца, што
Турака. Међу њима се издваја лик
жене која потеже оружје, што је
највероватније и први приказ
жене борца у српском
сликарству. Прва верзија слике
није сачувана, али је
Ивановићева 20 година касније
насликала још једну верзију.
Занимљиво је да је ово једина
слика у њеном ликовном опису
која представља приказ
историјске сцене. Поред те
слике, и чувеног аутопортрета
насликала је и слику под називом
“Српски Омир” (Хомер) који
представља слепог старца
гуслара, кога слушају два Србина
и једна Српкиња.
Три године пре смрти поклања
Народном музеју својих петнаест
слика. Многи сматрају да је тим
чином у доброј мери иницирала
и оснивање музеја. И Матица
српска јој тражи слике за своју
збирку. Пристајући на ове
захтеве, тестаментом је
обезбедила и хиљаду форинти за
одржавање збирке.
Друштво пријатеља Народног
музеја иницирало је да се њени
посмртни остаци пренесу у
Београд, што је и учињено 1967.
године. Сахрањени су на Новом
гробљу у Алеји народних хероја.
Петнаест слика Катарине
Ивановић, укључујући и два
аутопортета, данас се чувају се у
Народном музеју у Београду.
Портрет Анке Ненадовић налази
се у Галерији Матице српске у
Новом Саду.

Лука Вујовић II/3
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„И ТИ МOЖEШ
ЗAУСТAВИТИ
ТРГOВИНУ
ЉУДИМA!“
У oквиру прojeктa „И ти мoжeш зaустaвити тргoвину људимa!“ који
је дeo aкциje „Прeвeнциja и бoрбa прoтив тргoвинe људимa у
Србиjи“ спрoвело је Удружeњe грaђaнa „Свeт рeчи“ из Вeликe Плaнe
и позвало нашу школу да се прикључи обуци. Две ученице треће
године Eкoнoмскo-тргoвинскe шкoлe Лeнa Милићевић и Mилицa
Марковић, са професорком Дaниjeлом Никoлић Сурлом, пoхaђaлe
су двoднeвну oбуку – трeнинг у Вeликoj Плaни. Ми смо уз пoдршку
нaстaвникa – мeнтoрa прошле обуку, научилe много тога у вези са
трговином људима и при повратку имале обавезу да та знања
применимо као вршњачке едукаторке у својој школи.
Током септебра месеца школске 2021-2022. године у нашој школи
одржале смо 10 радионица са ученицaма и ученицiма од прве до
четврте године. Групe сa кojимa смо рaдилe oкупљaлe су 15-20
учeникa. Кoристилe смо се прeтхoдним знaњимa сa oбукe и
oсмислилe зaнимљивe и кoриснe рaдиoницe зa свoje другaрe из
шкoлe. Ученици су се на радионицама упознали са опасностима од
трговине људима и начинима на који трговци долазе до својих
жртава, o знaциma кoje трeбa прeпoзнaти и кoje су то мeрe
прeвeнциje како би се што боље заштитили. Нa тaj нaчин смо
пoдстaклe учeсникe дa изнoсe свoja мишљeњa и сопствена
искуствa. Учeсници рaдиoницa су aктивнo учeствoвaли, испуњaвaли
успeшнo зaдaткe, рaзгoвaрaли и дoпунили знaњa вeзaнa зa
тргoвину људимa. Билo je глумe, писaњa плaкaтa, прaвљeњe
пoстeрa, вoдилa сe и дискусиja у вeзи сa прeдрaсудaмa и
стeрeoтипимa вeзaним зa пoл, прoституциjу, прoсjaчeњe. Радили
смо и вежбе којима смо изражавали осећања покретима и
залеђеним сликама на један јако оригиналан и маштовит начин.
Демострирали смо вежбе методом форум театар како бисмо
приближили и проблем учинили разумљивијим. Нa нeкoликo
рaдиoницa прикaзaни су и oдлoмци из филмoвa сa тeмaтикoм
тргoвинe људимa који су покренуле многа питања, па је разговор
био жив и креативан. Ученици радионица су били jaкo
зaинтeрeсoвaни дa чуjу и видe нeкe нoвe инфoрмaциje вeзaнe зa
дaти прoблeм. Moжемо рећи дa су рaдиoницe билe jaкo успeшнe,
кoриснe и зaнимљивe како зa учeникe, тако и за нас eдукaтoркe и
прoфeсoрe који су нам помагали. Велика подршка дошла је од
професорке грађанског васпитања Јелице Милутиновић и
професорке српског језика и књижевности Данијеле Николић
Сурле. Заједничким радом и трудом оствариле смо циљ, упознале
другаре са датим проблемом, одржале радионице и уживале у
размени мишљења и дружењу.
Радионице су реализовале
Лена Милићевић и Милица Марковић, IV/2
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ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ (ЕВО ЗАДАТАКА ЗА МАТУРАНТЕ...)
ВЕСНА ДРАГОЈЕВИЋ, ПРОФЕСОР

1. Ко је била прва жена академик у Србији?
2. Како се зове српски индустријалац, добротвор,
творац модерног рударства у Србији, оснивач и
гувернер Народне банке Србије? ( Мала помоћ, на
једној је од данашњих новчаница)
3. Која валута постоји најдуже на свету?
4. Како је настала енглеска реч за новац?
5. Шта је номофобија, једна од најзаступљенијих
фобија савременог доба?
6. Који је једини управни округ у Србији назван
по планини?
7. Шта значи израз „persona non grata“?
8. У ком манастиру се налази најпознатија српска
фреска Милоснице на гробу Христовом?
9. По чему је добио име Атеље 212, једно од
најпознатијих позоришта у Србији?
10. Ко је најпознатији Сремац рођен у Бачкој?
11. Ко је био последњи египатски фараон?
12. Како гласи суперлатив придева мртав?
13. Шта је теже-морска или слатка вода?
14. Који је службени језик у Бразилу?
15. Шта је установљено 776.године п.е. у античкој
Елиди (организује се и дан данас)?
16. Како се назива појава која је настала спајањем
енглеских речи за дим и маглу?
17. Како се зове Организација УН за просвету,
науку и културу и где је њено седиште?
18. Чији се споменик налази испред Палате
правде у Београду?

fobija

19. Како се зове најзначајнија награда за
књижевност у Србији?
20. Где се налази упечатљиви Споменик отпора и
слободе, дело вајара Лојзе Долинара?
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A ПОСЛЕ ШКОЛЕ...
Мој хоби је фолклор. Од малих ногу члан сам

ФОЛКЛОР

Културно-уметничког друштва „Железничар“,
Краљево.
Фолклор није ни мало лак хоби. Кореографије су
захтевне. Пуно труда и љубави уложила сам у сваки
корак. Коло је прелепи фолклорнинародни плес.
Кроз ту чаробну народну игру стекла сам пуно
драгих другара. Са својим ансамблом наступала сам
на важним концертима, тако сам била у доста лепих
земаља. Школа ми одузима доста времена и све
теже ми је да обавезе ускладим са пробама. Уз
велики труд још увек успевам да не пропустим ни
једну.

ИВА ДАМЊАНОВИЋ II/2

Кроз игру, песму, дружење, забаву и путовања по
свету фолклорци чувају народну традицију

СПОРТИСТИ НАШЕ ШКОЛЕ

Фудбалери су данас велики узор младима и неко на
кога се угледају многе генерације.
Ми смо почели да се бавимо фудбалом чисто из
љубави, док то није прешло у обавезу. Сваког дана се
трудимо и тежимо ка нашем циљу, до којег је тешко
доћи. Из дана у дан се доказујемо и померамо своје
границе. Поред породице, која нас подржава, ту су и
наши тренери, који нам дају додатну снагу. Да би
постали фудбалери не треба да се доказујемо само на
терену, већ и ван њега. Наш живот је пун одрицања,
јер је то један од услова за успех. Док се други
забављају, опијају и проводе ми тренирамо и тежимо
ка нашим сновима.
Кључ сваког успеха је напоран рад уз одрицање. Ако
нешто стварно желите , то ћете постићи само ако
стварно верујете, јер све је у глави.

ВЕЉКО ВУКОВИЋ И АНДРЕЈ ЕЛДИЋ II/2
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A ПОСЛЕ ШКОЛЕ...
ОДБОЈКАШИ
Одбојкашки тим Економско-трговинске школе (Страхиња Божановић, Јован Николић, Милош
Живановић, Лука Милановић, Лука Усиљанин, Алекса Кекерић, Лука Протић, Александар Гочанин,
Андрија Васовић) учествовао је на општинском такмичењу 01.12.2021. године. Свим снагама и трудом
успели су да поразе екипу Гимназије у полуфиналу, као и екипу Медицинске школе у финалу. Иако су
имали сјајне противнике, наша екипа је успела свима да докаже да су маестрални. Након овог тријумфа
представници наше школе ће се борити за крајњи пласман против тима Гимназије из Новог Пазара,
који ће бити одржан 22.02.2022. године.
Иако се чини да је наш тим знатно ослабљен, са само шест играча који тренирају, што је знатно мање у
односу на број играча у другим тимовима, успели су да остваре значајне резултате. Један од
најзначајнијих играча у нашој постави, Страхиња Божановић, изјавио је како се цео тим труди да
оствари што боље резултате и да заједничким радом доведу школу на сам врх. Оптимистични и
поведени одличним резултатима, очекују и надају се победи против Новог Пазара на нивоу окружног
такмичења. Самим пласманом, за нас, остварили су велики резултат. У изјави професора, Игора
Вујовића, можемо чути искључиво позитивне критике везане за наше одбојкаше. У Нови Пазар крећу
са пуно елана и доброг расположења. Ученици који презентују школу су својим залагањем и трудом
заслужили још један тријумф.

ЛЕНА МИЛИЋЕВИЋ И АНДРЕА ПЕТРОВИЋ
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МАТУРАНТИ, ЕВО НАШИХ ПРЕДЛОГА...

Матура је један од великих успеха у нашим животима, један корак више за
будућност. Матуру доживљавамо као најлепшу ствар и чин завршетка школе.
Маштамо шта обући, како се спремити, како наместити фризуру, нокте, шта
обући...Кроз пар слика ћемо вам показати како то матуранти треба идеално да
изгледају на својој матури.
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GARDEROBA

Невена Жупањац II/2
Нина Вукомановић II/2
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ЕКОНОМСКА УКРШТЕНИЦА

водоравно

усправно

1 Међународна банкарска мрежа

2 Писмена признаница која служи као

4 Писмена уговорна обавеза једног уговарача према

доказ да је субјекат уплатио другом субјекту

другом да ће сносити ризик неког посла

одређени износ на име дуга

5 Валуте склоне честој девалвацији
6 Одступање од претходно утврђеног плана отплате
дугова
7 Поступак у коме престаје правни субјективитет
правног лица
9 Претварање делова активе пре свега хартија од

3 Конверзија дуга
4 Период мировања обавезе измирења
дуга
6 Новчани износ који се уплаћује редовно
на име неког потраживања
8 Годишњи отпис основних средстава

вредности у новац
10 Двострани табеларни преглед имовине предузећа
11 Потраживања према банци од стране физичког или
правног лица
12 Власничке хартије од вредности које доносе принос у
виду дивиденде

А Л Е К С А Н Д Р А

О Б Р А Д О В И Ћ ,

П Р О Ф Е С О Р
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С Т А Т И С Т И К О М
У Н О В У Г О Д И Н У !
Ученици наше школе су били креативни и на часу
статистике су направили честитке. Срећну нову 2022. годину
пожелели су вам на нов начин:

Софија Тодоровић и

Миа Пантић и

Ненад Тулумбић, и

Ива Станисављевић, III/3

Маре Тодоровић, III/3

Сара Ћурчић, IV/2

Маша Здравковић и
Андријана Јовановић, IV/2

Наталија Николић и
Александра Николић, III/3

"Нек ти је дисперзија сваки да и варијација мања од 22! Нек ти модус
буде оцена 5, а са тиме имаш цео свет!"
Николина Симовић, Миљана Радоњић IV/2

Уредници честитки: Огњен Станојевић и Петар Марковић, IV/2
Ментор: Виолета Игрутиновић, професор
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