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      Уводна реч 

 

Испред Тима за израду часописа задовољство ми је представити 

овогодишњи, односно други број часописа Пожаревачки медицинар. 

Као што је претходним бројем наговештено, циљ нашег часописа је да упути у 

занимљива школска дешавања,  али и да у први план истакне различите таленте 

ученика, да им омогући да о темама које их занимају пишу из свог угла. На овај 

начин желимо да промовишемо таленат, знање и креативност и да афирмишемо 

успехе и залагања наших ученика.  

Наш часопис је тек у зачетку, а идеју желимо да развијамо најпре уз помоћ 

ученика и колега. Стога, позивамо вас на сарадњу како бисмо садржаје наредних 

бројева Пожаревачког медицинара обогатили и приближили потребама и 

интересовањима свих нас. 
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 Хипократ 

Поред многoбројних и важних личности 

светске историје нашао се и Хипократ као једна од 

најзначајнијих личности медицине.  

Сматра се да је он био утемељивач 

медицине и уједно најзначајнији грчки лекар. 

Рођен је на острву Кос у Грчкој и живео је од око 

460. до око 370. године пре нове ере. Преминуо 

је у старости у свом родном месту.  

О његовом животу се мало зна: да је 

подучавао на Косу, да је много путовао и да је још 

за живота био изванредно славан. Он је личност 

која иза себе, под својим именом, има сачуваних 

130 списа који садрже како опште прилике 

(његову чувену заклетву), тако и извештаје о 

болестима (у виду белешки), дијагноза, списа 

појединих болести (најзначајнија међу њима је 

расправа „О светој болести“). CORPUS 

HIPPOCRATICUM сачињавају сви списи који су од 

IV века пре нове ере били приручна библиотека 

лекара и дали основу за терминологију која још и 

данас важи. 

Он је један од највећих лекара свих 

времена и његова слава ни данас, после 2,5 

хиљаде година, није избледела. Највећа заслуга 

јесте то што је медицину одвојио од религије и 

филозофских спекулација и тиме створио 

медицину као науку и лекара који представља 

темељ медицинског знања.  

Хипократ је остао упамћен и по бројним 

изрекама и мудростима, што нам говори о 

његовој величини и људскости. Свака његова 

мисао, а има их безброј, говори о њему као 

човеку. Познате су његове сентенце: „Где год се 

воли уметност лечења, ту се у исто време воли и 

хуманост“ или  „Направи себи као навику две 

ствари: помажи, или бар не чини никоме штету“, 

што је једно од основних правила медицине. 

Био је неко ко је заиста познавао 

медицину и чак јој посветио живот, много 

допринео човечанству а нама, који данас следимо 

његов култ и дело, оставио је у аманет да 

првенствено будемо хумани.  

Хипократ се и даље памти јер се у сваком 

здравственом раднику, његовом знању и примени 

тог стеченог знања, крије бар један, најмањи, део 

Хипократа и његовог учења.  

 

У времена када су обарани бројни 

медицински системи и учења, Хипократова медицина 

је остала недирнута, те се Хипократ с правом зове 

„оцем медицине“. 

 

           Приредиле:                                                                              

Александра Васић I2 

                                                         Елена Тодоровић I2 

„Где год се воли уметност лечења, ту се у исто време воли и хуманост“ 
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  8. маја у холу школе одржано је Поетско вече и промоција      

првог броја часописа Пожаревачки медицинар. Поетско 

вече, у част стогодишњице од смрти од В. П. Диса и М. 

Бојића, припремиле су професорке српског јез. и књиж. Ј. М. 

Манојловић и Ј. Илић, заједно са ученицима првог и трећег 

разреда. Промоцију часописа организовао је Тим за израду 

часописа (Тина Капларевић, Ј. М. Манојловић, Н. Милојевић 

и М. Радосављевић). Почасни гост била је проф. српског јез. 

и књиж. из Пожаревачке гимназије Славица Јовановић која 

је говорила о првом броју Пожаревачког медицинара.  

   

  ДАНИ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  

9. маја у 19.00 сати у Свечаној сали општине, представљена је 

Монографија Медицинске школе. О књизи је говорио др 

Гордан Бојковић, директор Музеја. Аутор Монографије је др 

Мирољуб Манојловић.  

10. маја од 11.00 до 15.30 сати у дворишту 

Медицинске школе,  организован је Дан отворених 

врата за ученике основних школа и њихове 

родитеље – Сазнајте о нама. Ученици су у виду 

радионица приказивали оно што су научили током 

свог школовања у Медицинској школи  из области 

медицине, фармације, стоматологије и васпитања. 

Под називом Учимо и помажемо изведен је и 

реалистички приказ повреде: Несрећа на 

градилишту. Подршку је пружила и Хитна служба Дома здравља 

Пожаревац. 

12. маја положени су венци на бисту др Војислава Дулића у 

Општој болници; организован је сусрет генерација у школи; 

       Јубилеј 70. година постојања школе Дан школе је обележен             

свечаним програмом у Центру за културу Пожаревац од 12.00 

сати, a свечани ручак за запослене и госте је био приређен у 

ресторану Вила Јелена од 16 сати. 
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9. маја у 19.00 сати у Свечаној сали општине, представљена је 

Монографија Медицинске школе. О књизи је говорио др 

Гордан Бојковић, директор Музеја. Аутор Монографије је др 

Мирољуб Манојловић.  

11. маја организован 

је спортски дан. 

Одиграна је 

пријатељска 

одбојкашка утакмица 

са ученицима из 

Медицинске школе 

из Вршца. 

 

 

 

У поподневним 

сатима, у холу 

Центра, директор 

Драган Новичић отворио изложбу радова ученика насталих на 

ликовној колонији која је пре две недеље одржана у дворишту 

Галерије „Милена  Павловић Барили“. Тема изложених радова 

насталих техником акрил на платну је Први светски рат. Овај 

сегмент увеличан је кратким музичко-драмским сегментом у 

извођењу ученика школе. 

 Потом је  у Великој сали 

Центра за културу изведена 

представа „Ваљевска 

болница“, у оквиру које је свој 

глумачки таленат исказало 

тридесетак ученика 

Медицинске школе. Комад је  

адаптирала и режирала 

професорка српског језика 

Јелена Илић. 

12. маја положени су венци на бисту др Војислава Дулића у 

Општој болници; организован је сусрет генерација у школи; 

       Јубилеј 70. година постојања школе Дан школе је обележен             

свечаним програмом у Центру за културу Пожаревац од 12.00 

сати, a свечани ручак за запослене и госте је био приређен у 

ресторану Вила Јелена од 16 сати. 

70 година школе 
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Посвећеност и љубав – рецепт за успех 

Ј.М.М.  -   Поштована 

колегинице, ево нас у другом 

броју часописа Пожаревачки 

медицинар и јако нам је драго 

што сте прихватили позив 

редакције да будете гост у овој 

рубрици. Повода има много за 

разговор са Вама с обзиром на 

то да сте читав свој радни век 

провели у Медицинској школи у 

Пожаревцу, те сте сведок  

значајног периода у развитку једне образовно-васпитне 

установе. 

Из неформалних разговора са Вама, сазнала сам да 

нисте Пожаревљанка али да многе градове као и сам 

Пожаревац, посматрате као ,,своје“. Зашто је то тако? 

 Ј.В.  -   Пре свега, захваљујем се редакцији 

часописа што ми је указала част да будем у овој 

рубрици и самом часопису јер, без лажне скромности, 

знам да многи заслужују да буду део приче у нашем 

часопису на основу свог образовања, залагања, 

резултата рада, посвећености и љубави према позиву 

којим се баве. 

Стицај околности да живим са оцем који је био официр а 

касније, после очеве смрти, са дедом железничарем, 

довео је до сталних сељења из града у град. Рођена сам 

у Београду, део свог одрастања и школовања везујем за 

Ниш а највећи део свог живота проводим у Пожаревцу. 

Да ли ове околности, или нешто друго, тек, била ми је 

усађена идеја да место живљења треба мењати, те сам 

то чинила и сама, као дете. Тако сам са једанаест 

година, буквално побегла из Београда за Ниш и 

сместила сам се тетке. Имала сам ,,чврсте“ разлоге:  

допао ми се град и имала сам добре другарице које су 

тамо живеле. 

У граду на Нишави сам завршила основну школу, 

гимназију и студије на Филозофском факултету. У 

потрази за послом доспех овде, у Пожаревац, где већ 

дуги низ година живим и радим. 

 Ј.М.М.  -  Интересантна је чињеница да је 

Ваше прво велико интересовање у вези са 

књижевношћу, а одлучујете се за студије социологије? 

 Ј.В.  -  Да, још у основној школи јавила се 

велика љубав према књижевности. Тако сам са 

тринаест година написала свој први и једини роман 

Дијана. Откуцала сам текст и припремила за штампу. 

Међутим, како волим да све,, одлежи“, тако оставих и 

роман да ,,одмара“. (смех) После доста времена, вратих 

се свом роману, али закључих да није ,,зрео“ . Поцепала 

сам мој првенац и упустила се у писање бајки. Е, то је 

баш ишло! Кад су и оне биле спремне за штампање, 

нигде их није било!  Схватила сам да су украдене и 

опростих се од њих. Када сам се одморила од краха, 

почела сам да пишем песме и фантастичне приче. Више 

нисам имала намеру да објављујем, иако су оне 

преживеле, (смех) ја их нисам сматрала вредним 

објављивања.  

Тако сам се опростила са књижевношћу и почела да 

студирам социологију. 

 Ј.М.М.  -  Књижевност није једина Ваша љубав 

и интересовање, када говоримо о уметности? 

 Ј.В.  -  Тако је, бавила сам се и сликарством и 

потајно надала да ћу уписати средњу уметничку школу. 

Нисам ни пробала да је упишем, као што ни након 

завршене гимназије нисам конкурисала на Академију. 

Увек сам се двоумила и бирала оно што се мени или 

другима око мене чинило сигурнијим а у складу са 

временом у коме смо живели. 

Али, као што вода тражи свој пут, тако је и моја љубав и 

умеће тражило да се испољи. Уследило је преко педесет 

групних изложби и осам самосталних које су похваљене 

од стране признатих историчара уметности. Групно сам 

излагала у Нишу, Београду, Марибору, Пољској, Грчкој и 

Паризу као члан ликовних удружења. Читавог живота 

сам желела да посетим Париз, али ми се није дало. За 

сада је тамо стигла само моја слика. Добила сам и 

награду за сликарство у овиру удружења сликара „Ђура 

Јакшић“ из Пожаревца. Било је то у Београду, у 

категорији ликовних удружења аматера Србије. 

 Ј.М.М.  -  Опробали сте се у глуми и режији и 

то врло успешно, о томе сведоче награде за најбољу 

представу града Пожаревца коју сте добили у Сиску 

такмичећи се у врло јакој конкуренцији тадашње велике 

државе Југославије, као и награда за најбољу представу 

и најбоље одиграну улогу на такмичењу у Крагујевцу а у 

организацији Министарства просвете. Испричајте нам 

мало више о тим догађајима... 

 Ј.В.  -  Глумом почињем да се бавим око 

двадесет и четврте године живота на наговор пријатеља 

који је уочио мој таленат и позвао ме у аматерско 

позориште. Стидљиво сам почела у представи Вукадин, 

а онда је уследило низ представа и путовања по 

ондашњој Југославији као и награда коју сте поменули. 

Када је реч о награди коју сам добила за режију, то је 

било пре седам година. Режирала сам представу 

једночинку за потребе школе у којој су учествовали 

наши ученици. С том представом смо учествовали на 

такмичењу у Крагујевцу у оквиру Црвеног крста а у 

организацији Министарства просвете. У конкуренцији 

шест школа освојили смо два прва места за најбољу 

представу и најбољу улогу. Школу су организатори 

наградили камером и неким мањим поклонима. 

 Ј.М.М.  -  У нашој школи постоји планинарска 

секција која ради са великим успехом а коју ви, поред 

библиотекарске, врло успешно водите. Љубав према 

уметности је изнедрила љубав према природи или...? 

 Ј.В.  -  Одувек је у мени постојала љубав 

према природи. Желим да ту љубав пренесем и на 

ученике и зато са великим ентузијазмом и радошћу 

водим планинарску секцију. Ученици наше школе 

учествују у планинарским акцијама и акцијама,, 

Шетњом до здравља“ које се организују у сарадњи са 

Еколошким друштвом Пожаревца. 

Последња акција у којој су учествовали наши ученици 

одржана је 28.4.2018. на подручју Врањевца и Бубња. 

Посетили смо манастир Брадачу а све је било 

пропраћено врло занимљивим излагањима археолога 

Јацановића. 

 Ј.М.М.  -  Стиче се утисак да је Ваш рад увек у 

непосредној вези и са најдубљим интересовањима које 

гајите према одређеним сферама живота. Све што сте 

морали и што је животна реалност наметала, 

испоставило се да је и ваше велико интересовање и 

давнашња љубав. Када све ово говорим, у мислима ми 

је чињеница да сте већ око двадесетак година школски  

библотекар... 

 Ј.В.  -  Да, пре више од двадесет година ми је 

саопштено да морам допуњавати радно време у 

библиотеци. Па, иако обожавам књиге, и прочитала сам 

преко три хиљаде наслова, то ми је у први мах тешко 

пало. Уз то, када сам ушла у библиотеку, била сам 

потпуно разочарана. Тамо сам затекла такав неред, 

мрак, паучину, похабаност и књига и простора да је, 

није претерано рећи, све личило на сценографију за 

хорор филм. Испрепадана, рекла сам себи да се увек 

почиње од првог корака. Тако је и било. Након 

чишћења, уследило је класирање књига, па слагање по 

библиотекарским правилима. Отишла сам и у градску 

библиотеку, где су ми објаснили да све библиотеке у 

свету функционишу по истом, УДК систему. То је 

универзални, децимални систем у сигнирању књига. 

Одмах сам почела да га примењујем у нашој 

библиотеци и да заводим књиге по њему. Тада је у 

библиотеци било око шест хиљада књига. Посао сам уз 

текућу наставу завршила за неколико година. 

 Ј.М.М.  -  Да ли је истина да сте ви прва жена 

која је ушла у мушки затвор у Забели? 

 Ј.В.  -  Да ли је то заиста тако, ја не знам. Тако 

ми је речено. Оно што је чињеница - тадашњи директор 

Обрадовић ме шаље у погон мушког затвора у Забели да 

одaберем читалачке столове за библиотеку, и том 

приликом изјављује да ћу бити прва жена која је ушла у 

њихов погон за производњу. 

Данас је библиотеци неопходно осавремењивање. 

Недостаје нам компјутерски програм за библотекарски 

рад као и формирање медијатеке. 

 Ј.М.М.  -  Шта представља Ваш, досадашњи 

највећи успех, а шта сматрате својим највећим 

неуспехом? 

 Ј.В.  -  О томе ми је најтеже да говорим. 

Нисам сигурна да знам шта је мој највећи успех у 

животу. Можда то човек зна на крају, а можда ни тада. 

За сада, својим највећим успехом сматрам самосталну 

изложбу у Градској галерији савремене уметности у којој 

излажу академски уметници. 

Што се неуспеха тиче или жала за нечим што смо 

пропустили, ја негујем став да не треба жалити ни за 

чим. Ми живимо како умемо и све добро и лоше је плод 

нашег умећа. 

 Ј.М.М.  -  Са својим ученицима пуно 

разговарате и о темама које их интересују, као и 

животним ситуацијама које их стављају у дилеме. Да ли 

бисте и овом приликом поручили нешто млађим 

генерацијама? 

 Ј.В.  -  Све што човек ради у младости, у 

зрелости му се враћа на овај или онај начин. Зато, док је 

млад, треба пажљиво да бира шта ће радити, а то што 

ради, треба да буде са пуном посвећеношћу и љубављу. 

Онда успех сам долази. 

 

Разговор са Јадранком Васић,  

дипл.социологом  

је водила  

Јелена Митић Манојловић,  

дипл.филолог за српски језик и књижевност 

 
 

Интервју са јунацима нашег времена 
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Ј.М.М.  -   Поштована 

колегинице, ево нас у другом 

броју часописа Пожаревачки 

медицинар и јако нам је драго 

што сте прихватили позив 

редакције да будете гост у овој 

рубрици. Повода има много за 

разговор са Вама с обзиром на 

то да сте читав свој радни век 

провели у Медицинској школи у 

Пожаревцу, те сте сведок  

значајног периода у развитку једне образовно-васпитне 

установе. 

Из неформалних разговора са Вама, сазнала сам да 

нисте Пожаревљанка али да многе градове као и сам 

Пожаревац, посматрате као ,,своје“. Зашто је то тако? 

 Ј.В.  -   Пре свега, захваљујем се редакцији 

часописа што ми је указала част да будем у овој 

рубрици и самом часопису јер, без лажне скромности, 

знам да многи заслужују да буду део приче у нашем 

часопису на основу свог образовања, залагања, 

резултата рада, посвећености и љубави према позиву 

којим се баве. 

Стицај околности да живим са оцем који је био официр а 

касније, после очеве смрти, са дедом железничарем, 

довео је до сталних сељења из града у град. Рођена сам 

у Београду, део свог одрастања и школовања везујем за 

Ниш а највећи део свог живота проводим у Пожаревцу. 

Да ли ове околности, или нешто друго, тек, била ми је 

усађена идеја да место живљења треба мењати, те сам 

то чинила и сама, као дете. Тако сам са једанаест 

година, буквално побегла из Београда за Ниш и 

сместила сам се тетке. Имала сам ,,чврсте“ разлоге:  

допао ми се град и имала сам добре другарице које су 

тамо живеле. 

У граду на Нишави сам завршила основну школу, 

гимназију и студије на Филозофском факултету. У 

потрази за послом доспех овде, у Пожаревац, где већ 

дуги низ година живим и радим. 

 Ј.М.М.  -  Интересантна је чињеница да је 

Ваше прво велико интересовање у вези са 

књижевношћу, а одлучујете се за студије социологије? 

 Ј.В.  -  Да, још у основној школи јавила се 

велика љубав према књижевности. Тако сам са 

тринаест година написала свој први и једини роман 

Дијана. Откуцала сам текст и припремила за штампу. 

Међутим, како волим да све,, одлежи“, тако оставих и 

роман да ,,одмара“. (смех) После доста времена, вратих 

се свом роману, али закључих да није ,,зрео“ . Поцепала 

сам мој првенац и упустила се у писање бајки. Е, то је 

баш ишло! Кад су и оне биле спремне за штампање, 

нигде их није било!  Схватила сам да су украдене и 

опростих се од њих. Када сам се одморила од краха, 

почела сам да пишем песме и фантастичне приче. Више 

нисам имала намеру да објављујем, иако су оне 

преживеле, (смех) ја их нисам сматрала вредним 

објављивања.  

Тако сам се опростила са књижевношћу и почела да 

студирам социологију. 

 Ј.М.М.  -  Књижевност није једина Ваша љубав 

и интересовање, када говоримо о уметности? 

 Ј.В.  -  Тако је, бавила сам се и сликарством и 

потајно надала да ћу уписати средњу уметничку школу. 

Нисам ни пробала да је упишем, као што ни након 

завршене гимназије нисам конкурисала на Академију. 

Увек сам се двоумила и бирала оно што се мени или 

другима око мене чинило сигурнијим а у складу са 

временом у коме смо живели. 

Али, као што вода тражи свој пут, тако је и моја љубав и 

умеће тражило да се испољи. Уследило је преко педесет 

групних изложби и осам самосталних које су похваљене 

од стране признатих историчара уметности. Групно сам 

излагала у Нишу, Београду, Марибору, Пољској, Грчкој и 

Паризу као члан ликовних удружења. Читавог живота 

сам желела да посетим Париз, али ми се није дало. За 

сада је тамо стигла само моја слика. Добила сам и 

награду за сликарство у овиру удружења сликара „Ђура 

Јакшић“ из Пожаревца. Било је то у Београду, у 

категорији ликовних удружења аматера Србије. 

 Ј.М.М.  -  Опробали сте се у глуми и режији и 

то врло успешно, о томе сведоче награде за најбољу 

представу града Пожаревца коју сте добили у Сиску 

такмичећи се у врло јакој конкуренцији тадашње велике 

државе Југославије, као и награда за најбољу представу 

и најбоље одиграну улогу на такмичењу у Крагујевцу а у 

организацији Министарства просвете. Испричајте нам 

мало више о тим догађајима... 

 Ј.В.  -  Глумом почињем да се бавим око 

двадесет и четврте године живота на наговор пријатеља 

који је уочио мој таленат и позвао ме у аматерско 

позориште. Стидљиво сам почела у представи Вукадин, 

а онда је уследило низ представа и путовања по 

ондашњој Југославији као и награда коју сте поменули. 

Када је реч о награди коју сам добила за режију, то је 

било пре седам година. Режирала сам представу 

једночинку за потребе школе у којој су учествовали 

наши ученици. С том представом смо учествовали на 

такмичењу у Крагујевцу у оквиру Црвеног крста а у 

организацији Министарства просвете. У конкуренцији 

шест школа освојили смо два прва места за најбољу 

представу и најбољу улогу. Школу су организатори 

наградили камером и неким мањим поклонима. 

 Ј.М.М.  -  У нашој школи постоји планинарска 

секција која ради са великим успехом а коју ви, поред 

библиотекарске, врло успешно водите. Љубав према 

уметности је изнедрила љубав према природи или...? 

 Ј.В.  -  Одувек је у мени постојала љубав 

према природи. Желим да ту љубав пренесем и на 

ученике и зато са великим ентузијазмом и радошћу 

водим планинарску секцију. Ученици наше школе 

учествују у планинарским акцијама и акцијама,, 

Шетњом до здравља“ које се организују у сарадњи са 

Еколошким друштвом Пожаревца. 

Последња акција у којој су учествовали наши ученици 

одржана је 28.4.2018. на подручју Врањевца и Бубња. 

Посетили смо манастир Брадачу а све је било 

пропраћено врло занимљивим излагањима археолога 

Јацановића. 

 Ј.М.М.  -  Стиче се утисак да је Ваш рад увек у 

непосредној вези и са најдубљим интересовањима које 

гајите према одређеним сферама живота. Све што сте 

морали и што је животна реалност наметала, 

испоставило се да је и ваше велико интересовање и 

давнашња љубав. Када све ово говорим, у мислима ми 

је чињеница да сте већ око двадесетак година школски  

библотекар... 

 Ј.В.  -  Да, пре више од двадесет година ми је 

саопштено да морам допуњавати радно време у 

библиотеци. Па, иако обожавам књиге, и прочитала сам 

преко три хиљаде наслова, то ми је у први мах тешко 

пало. Уз то, када сам ушла у библиотеку, била сам 

потпуно разочарана. Тамо сам затекла такав неред, 

мрак, паучину, похабаност и књига и простора да је, 

није претерано рећи, све личило на сценографију за 

хорор филм. Испрепадана, рекла сам себи да се увек 

почиње од првог корака. Тако је и било. Након 

чишћења, уследило је класирање књига, па слагање по 

библиотекарским правилима. Отишла сам и у градску 

библиотеку, где су ми објаснили да све библиотеке у 

свету функционишу по истом, УДК систему. То је 

универзални, децимални систем у сигнирању књига. 

Одмах сам почела да га примењујем у нашој 

библиотеци и да заводим књиге по њему. Тада је у 

библиотеци било око шест хиљада књига. Посао сам уз 

текућу наставу завршила за неколико година. 

 Ј.М.М.  -  Да ли је истина да сте ви прва жена 

која је ушла у мушки затвор у Забели? 

 Ј.В.  -  Да ли је то заиста тако, ја не знам. Тако 

ми је речено. Оно што је чињеница - тадашњи директор 

Обрадовић ме шаље у погон мушког затвора у Забели да 

одaберем читалачке столове за библиотеку, и том 

приликом изјављује да ћу бити прва жена која је ушла у 

њихов погон за производњу. 

Данас је библиотеци неопходно осавремењивање. 

Недостаје нам компјутерски програм за библотекарски 

рад као и формирање медијатеке. 

 Ј.М.М.  -  Шта представља Ваш, досадашњи 

највећи успех, а шта сматрате својим највећим 

неуспехом? 

 Ј.В.  -  О томе ми је најтеже да говорим. 

Нисам сигурна да знам шта је мој највећи успех у 

животу. Можда то човек зна на крају, а можда ни тада. 

За сада, својим највећим успехом сматрам самосталну 

изложбу у Градској галерији савремене уметности у којој 

излажу академски уметници. 

Што се неуспеха тиче или жала за нечим што смо 

пропустили, ја негујем став да не треба жалити ни за 

чим. Ми живимо како умемо и све добро и лоше је плод 

нашег умећа. 

 Ј.М.М.  -  Са својим ученицима пуно 

разговарате и о темама које их интересују, као и 

животним ситуацијама које их стављају у дилеме. Да ли 

бисте и овом приликом поручили нешто млађим 

генерацијама? 

 Ј.В.  -  Све што човек ради у младости, у 

зрелости му се враћа на овај или онај начин. Зато, док је 

млад, треба пажљиво да бира шта ће радити, а то што 

ради, треба да буде са пуном посвећеношћу и љубављу. 

Онда успех сам долази. 

 

Разговор са Јадранком Васић,  

дипл.социологом  

је водила  

Јелена Митић Манојловић,  

дипл.филолог за српски језик и књижевност 
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      Ученик генерације 

ченица Јелена Миленковић је  рођена  7. априла 

1998. године у Пожаревцу где и данас живи.  

Завршила је основну школу „Доситеј Обрадовић“ 

у Пожаревцу.   

      У нашој школи је похађала наставу на профилу 

медицинска сестра -техничар. На крају свог 

средњошколског образовања проглашена је за Ученика 

генерације на основу постигнутог успеха и бројних 

запажених резултата на такмичењима различитих нивоа, из 

српског језика и језичке културе: 

  

Говор: 

 

       "Поштовани директоре, поштовани професори, драги пријатељи и 

родитељи, 

 

       Данас званично видимо резултате рада и труда које смо показали 

током претходне четири године. Стекли смо звања медицинских, 

фармацеутских и зубних техничара и васпитача. У томе су нам помогли 

наши професори, делећи са нама теоријска и практична знања. Неки од 

нас ће се запослити и ту применити стечена знања, а неки ће наставити 

школовање, за које нам је Медицинска школа дала добру основу. 

Захваљујем се професорима који су нам помогли да стигнемо до ових 

звања; захваљујем им се и на стрпљењу и разумевању које су имали за 

нас, а посебно за наше најчешће питање: "Можемо ли да одложимо?" 

Хвала директору који није дозволио да запажени резултати ученика наше 

школе остану ненаграђени. И на крају, захвалила бих се целој генерацији 

за незаборавно дружење, које ће нам свима остати у срцу. Школи желим 

да оствари много успеха са будућим генерацијама, а нама, сада већ 

бившим ученицима, желим да испунимо све наше замишљене циљеве и 

жеље!" 

О Ученику генерације 

У 

I година:  

   Прво место на општинском такмичењу; 

   Прво место на окружном такмичењу ; 

II година: 

   Друго место на окружном такмичењу; 

III година: 

   Треће место на општинском  такмичењу; 

IV година: 

   Друго место на општинском такмичењу; 

   Друго место на окружном такмичењу; 

   Друго место на окружном такмичењу; 

   Друго место на Републичком такмичењу.  

          Сва четири разреда завршила је одличним успехом 

са просеком 5,00 те је на основу свог успеха и владања 

награђена и  дипломом Вук Караџић. 



 

 
 

9 

 Такмичења       

 

Наши ученици су узели учешће и на другим такмичењима у организацији различитих организација: 

 

- Никола Ранђеловић, 1/4 – освојено 1.место у 1.кругу 4. Међународног  такмичења из Енглеског језика - 

HIPPO competition  

- Тамара Станојловић, 3/1 – освојено 1.место у 1.кругу 4. Међународног  такмичења из Енглеског језика - 

HIPPO competition и 5.место на online такмичењу Best in English  

- Ивана Цанић, 2/1 - освојено 1.место на Ликовној колонији и 1.место за ликовни рад на колонији Грчко-

Српског пријатељства  

- Јелена Милисављевић, 2/1 - освојено 2.место на Ликовној колонији и 3.место на ликовном конкурсу „Да 

се не заборави“ 

- Екипа Прве помоћи – освојено 2.место на међурегионалном такмичењу у организацији Црвеног крста  

Србије 

- Екипа Реалистичког приказа повреда и стања – освојено 2.место на међурегионалном такмичењу у 

организацији  Црвеног крста  Србије 

 

Ученици наше школе су остварили запажене резултате на такмичењима која се налазе у 

Календару такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2016/2017.годину : 

ОПШТИНСКИ НИВО 

- Александра Мићић, 2/3 - освојено 3.место на општинском такмичењу из Историје 

- Тијана Белчић, 1/2 - освојено 3.место на општинском такмичењу из Српског језика и језичке културе 

ОКРУЖНИ НИВО 

- Александра Младеновић, 1/2 - освојено 3.место на општинском и 3.место на окружном такмичењу из 

Историје 

- Анђелија Милић, 2/3 – освојено 3.место на општинском и 3.место на окружном такмичењу из Историје   

МЕЂУОКРУЖНИ НИВО 

- Милица Давидовић, 1/3 – освојено 2.место на међуокружном такмичењу у атлетици 

- Кристина Марјановић, 2/2 – освојено 1.место на окружном и 3.место на међуокружном такмичењу  у 

стоном тенису 

РЕПУБЛИЧКИ НИВО 

- Бојана Пауновић, 2/1 – освојено 2.место на окружном такмичењу из Географије и 4.место на 

Републичком такмичењу – Географској олимпијади 

- Јелена Миленковић, 4/2 – освојено 2.место на општинском, 2.место на окружном и 2.место на 

Републичком такмичењу из Српског језика и језичке културе 

- Душан Марјановић, 2/1 – освојено 1.место на окружном такмичењу из Географије и 2.место на 

Републичком такмичењу – Географској олимпијади 

- Милена Стојковић, 4/4 – освојено 3.место на Републичком такмичењу зубних техничара 

Екипна такмичења: 
 

- Мушка екипа у малом фудбалу  - освојено 3.место на општинском такмичењу 

- Женска екипа у малом фудбалу - освојено 1.место на општинском такмичењу 

- Мушка кошаркашка екипа - освојено 3.место на општинском такмичењу 

- Мушка екипа у пливању - освојено 2.место на општинском такмичењу 

- Мушка екипа атлетичара – 2.место на окружном такмичењу 

- Мушка екипа у стоном тенису - освојено 3.место на окружном такмичењу 

- Женска рукометна екипа - освојено 2.место на општинском и 3.место на окружном такмичењу 

- Женска екипа атлетичарки – 1.место на окружном и 3.место  на међуокружном такмичењу 

- Мушка рукометна екипа - освојено 1.место на општинском, 1.место на окружном и 4.место на 

међуокружном такмичењу 
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 Тим за каријерно вођење и саветовање  

Свесни значаја образовања и 

професионалног усавршавања, 

целоживотних процеса комплементарних са 

осталим обавезама и циљевима појединца, 

а опет, имајући у виду велико интересовање 

ученика у установама средњег образовања, 

ове школске године у просторијама наше 

школе организоваn је други по реду „САЈАМ 

ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА“. 

 

Сајам је замишљен тако да обухвата 

представљање широког спектра смерова и 

образовних профила из различитих подручја рада високообразовних 

установа. Циљ нам је био да изађемо у сусрет интересовању, жељама и 

потребама ученика наше школе, а затим и осталих средњих школа који 

ће према сопственим склоностима и интересовањима имати прилике 

да посете присутне високошколске установе. Ове године, на Сајму су 

се представити и Национална служба за запошљавање, као најбољи 

извор информација о могућностима запослења након средње школе и 

траженим професијама на тржишту рада. 

 

 

„САЈАМ 

ВИСОКОШКОЛСКОГ 

ОБРАЗОВАЊА“ је одржан 

22. децембра 2017. 

године у просторијама 

Медицинске школе у 

периоду од 12:00-15:00 

часова. 

У циљу успешније 

реализације Сајма, 

обавезна посета Сајму за 

ученике 4.разреда наше 

школе, уз пратњу 

одељењских старешина, 

одвијала се према 

утврђеном распореду. 
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 Сајам високошколског  образовања 

УЧЕСНИЦИ “САЈМА ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА”  

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ПОЖАРЕВЦУ: 

 

1. Учитељски факултет, Београд, Универзитет у 

Београду 

2. Биолошки факултет, Београд, Универзитет у 

Београду 

3. Факултет безбедности, Београд, Универзитет у 

Београду 

4. Факултет педагошких наука, Јагодина, 

Универзитет у Крагујевцу 

5. Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 

Универзитет у Крагујевцу 

6. Висока здравствено-санитарна школа 

струковних студија ВИСАН, Београд 

7. Висока спортска и здравствена школа, Београд 

8. Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд 

9. Фармацеутски факултет, Нови Сад 

10. Стоматолошки факултет, Панчево 

11. Факултет за пословне студије и право Београд, Универзитет „UNION - NIKOLA TESLA“ 

12. Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја 

13. Факултет за пословне студије-Пожаревац, Универзитет Мегатренд 

14. Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања, Универзитет у Крагујевцу 

 

Тим за каријерно вођење и  

саветовање Медицинске школе 

Ивана Љубеновић  

Марија Стокић  

Сузана Најдановић  

Марија Миливојевић  

Гордана Стојановић  

Педагог: Јелена Ђуровић 
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      Библиотекарска секција  

У данашње време, када је призор празних 

библиотека све учесталији, сцена са  центром у 

школској библиотеци мами изненађење. Сваке среде, 

ученици разних разреда  и смерова се окупљају, не у 

кафићу или клубу, већ школској библиотеци, као 

чланови библиотекарске секције, и својим присуством, 

макар на кратко, оживе тај дом књиге. 

Основана давне 2005. године, од стране професорке 

Јадранке Васић, наставника социологије и устава и 

права грађана, библиотекарска секција континуирано 

окупља десетине ученика под својом заставом. Сваке  

године, нови чланови долазе и под туторством 

професорке Јадранке и старијих чланова, уче основе 

библиотекарства. 

Обучени чланови секције су способни да издају, 

раздужују, пописују, врше ревизију и заводе књиге по 

стандардном УДК систему, што чини добру основу за 

студије факултета који 

библиотекарство имају као 

предмет.  Иако чланови 

секције ажурно обављају 

своје дужности, атмосфера 

је пријатна, без притиска 

било које врсте. Ради што 

в е ћ е  е ф е к ти в н о с ти , 

секција је  развила 

х и ј е р а р х и ј у ,  с а 

„директором“ библиотеке 

на челу, кога сваке године, 

на основу посвећености и 

рада, бира вође секције  - 

професорка Јадранка. 

Један од главних разлога 

дуговечности ове секције, 

је чињеница да она није 

само место учења, као стандардна просторија у школи, 

већ и место где ученици могу да се опусте уз рад са 

својим вршњацима. 

На секцији се често организују дебате на различите 

теме. Секцијаши су попут породице и заједно раде  на 

решавању проблема индивидуалних чланова, било да су 

школске или породичне природе. У библиотеци нема 

ривала, нема конкурената, бољих и лошијих смерова и 

једини колективизам који је присутан је колектив 

секције. 

Током година постојања, секција је постала место на 

које чланови долазе са осмехом и можда, чак и без 

намере, место на коме њени чланови сазревају.  

 

Дуња Милијић IV1 
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           У току школске 

2017/2018.године педагог је 

реализовао један број активности у оквиру 

професионалне оријентације ( ПО ) и каријерног 

вођења ученика завршних разреда, како средње, тако 

и основне школе: 

1. Направљен је Програм ПО за ову школску годину 

у којем се налази и Акциони план Тима за 

каријерно вођење и саветовање у сарадњи са 

председником Тима за каријерно вођење и 

саветовање – Иваном Љубеновић; 

2. Од 16.10.2017. до 20.10.2017.године – педагог 

је спровео анкетирање ученика 4.разреда о 

професионалној оријентацији и њиховој 

заинтересованости за наставак школовања или 

запослења.  

3. Педагог је до 23.10.2017. године обрадио 

податке и исте приказао на паноу који се налази у 

холу школе, на видном месту за све ученике. 

Направљена је Инфо табла за ученике са 

резултатима анкете, али и са корисним 

линковима, страницама и сајтовима који им могу 

помоћи у процесу ПО; Резултати су прослеђени 

школском Тиму за каријерно вођење; 

4. 24.11.2017. године, председник Тима за 

каријерно вођење – Ивана Љубеновић и педагог 

Јелена Ђуровић су присуствовале „Националној 

годишњој конференцији за каријерно вођење и 

саветовање“ у Београду, у организацији БОШ-а и 

Завода за унапређивање образовања и 

васпитања.  

5. 14.12.2017. године, педагог је 

контактирао  НСЗ и то директорку 

Филијале Пожаревац Соњу Мирић. 

Затражени су термини за професионалну 

оријентацију и каријерно вођење за 

заинтересоване ученике, у просторијама 

ЦИПС-а;Термини за професионално 

саветовање нису добијени јер је психолог 

службе отишао у пензију, а не постоји 

могућност запослења новог или 

евентуалног преузимања овог посла од 

стране запослених. Тренутно се у Филијали 

Пожаревац реализују само 

професионална саветовања и тестирања 

кандидата за запослење. 

6. 15.12.2017.године педагог је присуствовао 

састанку Тима за каријерно вођење и 

саветовање. Тема састанка је била организација 

2. Сајма високошколског образовања у нашој 

школи. На основу резултата анкетирања ученика 

завршних разреда, направљен је списак 

факултета и школа које треба контактирати ради 

учешћа на Другом сајму високошколског 

образовања у нашој школи. 

7. Педагог је са члановима Тима за каријерно 

вођење и саветовање учествовао у организацији 

и реализацији 2. Сајма високошколског 

образовања за ученике завршних разреда како 

наше, тако и осталих средњих школа на 

територији града/општине 22.12.2017.године. 

Поред 14 пријављених факултета и високих 

школа, ученицима се представила и Национална 

служба за запошљавање. Гости Сајма су, поред 

ученика из Економско-трговинске школе и 

Музичке школе из Пожаревца, били и родитељи 

наших ученика и представници наших наставних 

база: Миланче Вучковић-заменик директора 

Болнице, Биљана Кокић-главна сестра Болнице и 

Драган Ракић-директор Дома здравља. 

8. На индивидуалном саветовању везано за ПО, у 

првом полугодишту, су билa два ученика Анђела 

Стокић и Дарко Стојановић. 

                                      

                                                        Педагог Јелена Ђуровић 

 

Реч педагога 

Извештај о активностима педагога по питању професионалне 

оријентације и каријерног вођења ученика 
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Свега има данас, нажалост све више 

неприкладног и непримереног када је реч о јавности 

и дешавањима у њој. Народ готово занемарује сваки 

културни догађај, поготово у мањим срединама, а 

пажња младих се привлачи на потпуно погрешне 

начине. Управо зато су збивања везана за уметност 

и ширење културе веома ретка, али зато и веома 

драгоцена. 

   Културно спортски центар градске општине 

Костолац често организује овакве догађаје у чијем су 

центру збивања уметници из свих крајева Србије, а 

овог 31. јануара, ту част, ништа мању од оне коју смо 

осећали ми заваљени у фотељама центра, имала је 

наша позната књижевница Јелена Бачић Алимпић. 

Већ добро позната Србији и Србима, један 

период свог живота провела је радећи као водитељка 

на телевизији „Пинк“, иако то уопште није била њена 

пословна жеља, али ситуација у земљи ју је навела да 

ради посао који ће јој доносити једино приходе и који 

и није баш изабрала.  Иначе, она од своје 16-те 

године хонорарно ради на телевизији јер је тако 

зарађивала џепарац. Сада се не би поново вратила 

том позиву, а како каже, готово да се бављења тим 

послом више ни не сећа. 

Са обзиром на околности у којима се обрела 

на пословном плану ранијих година и свесна 

предрасуда које ће њено бављење сада 

књижевношћу створити код народа, никада није 

имала храбрости да своје мисли преточи у књигу тако 

да је свој први роман написала и објавила тек по 

самртној жељи њеног вољеног оца. Тако је почела да 

пише и да ради оно за шта се толике године 

школовала и о чему је као девојчица и девојка, 

читајући књиге, маштала. 

„Ја пишем стомаком, у делима остављам део срца, а 

реченице стварам душом“. Овако је Јелена отпочела 

своје књижевно вече и на публику одмах на почетку 

оставила јак утисак. 

Због посла често путује како би у књигама 

могла верно да дочара све пределе о којима пише, и 

управо та убедљива слика свих делова света, 

историјских градова и места нешто је посебно код 

ње. Иначе, уметници не путују и не баве се 

истраживачким радом, али она жели да доживи све 

оно што напише или исприча па се стога у делима 

налази обиље њених личних доживљаја. Инспирацију 

проналази у обичним дешавањима свакоднвног 

живота, када шета пса или сама градом, док проводи 

време са децом или док спава, а пише само онда 

када има велику потребу и жељу. Пре писања у глави 

направи само костур, не прави белешке, и у току 

стварања мења правац казивања, ликови је наводе 

на путеве, идеје и трагове. 

Њена дела су прошарана изобиљем емоција 

и снажних осећања која често чак и њој измаме сузе 

или смех, а то је зато што сваку своју реченицу осећа 

јер без тога нема правог доживљаја ни код читалаца. 

У неколико наврата су јој људи који је добро познају 

говорили о сличности између ње и женских ликова 

које ствара,препознали су повезаност која је 

очигледна , а онда им је Јелена признала да 

вероватно подсвесно у сваки од њих утка део себе. 

Први роман „Рингишпил“ објављен је 2006. 

године и за њу је он као прво дете међу свим 

осталим њеним књигама јер јој је уједно донео и 

највећи успех, награђен је „Златним хит либером“, а 

од 2009. је продат у преко 100 000 примерака и 

први тираж је, каже, био сасвим уобичајен за неког 

познатог писца.  

     Промоција књиге      

Књиге о којима се прича 
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Овај њен роман винуо ју је на сами врх 

популарности па је тако она данас једини живи 

писац чија се дела налазе у „драгуљима Лагуне“, што 

је огроман успех. „Рингишпил“ ју је одвео у хладне 

руске пределе, Бољшој театар и свет балета, а 

популарност коју јој је та дирљива прича о животу 

младе београдске балерине донела није могла да 

сања ни у најлуђим сновима, али, каже, да успеху 

неће дозволити да је промени. Од септембра ће 

почети и снимање филма који ће пратити радњу и 

оживети ликове Јелениног првог и најпознатијег 

дела. 

  Написала је још и трилогију „Казна за грех“ 

за коју је такође надмашен почетни тираж од 4000 

примерака. Због романа „Нигде нема те“, путовала 

је на предивну Сицилију, а последњи, који је још увек 

у фази израде, „Кофер из Берлина“, одвео ју је на 

истраживачки рад који је трајао годину дана и то у 

Санкт Петерсбургу. 

Постоји много ангегдота, пријатних и 

непријатних, које су везане за њено писање и саме 

књиге. Испричала је неколико од којих је 

најзанимљивија она са летовања у Херцег Новом. 

Наиме, отпутовала је на море и док је излазила из 

воде са ћерком, брачни пар који се сунчао у близини 

ју је приметио и добила је „грдње“ од мужа зато што 

је његова жена по цео дан читала њене књиге и 

плакала, па је он био усамљен и бојао се да га не 

остави. Јелена се приликом овог догађаја осетила 

непријатно јер није знала како да се понаша, била је 

затечена, али све се лепо завршило тако да сада 

овај догађај препричава као занимљиву анегдоту и 

са осмехом га се сећа. 

Догодило се и то да јој је познаница пре 

једног скупа пришла и рекла како је уплатила 

путовање у Русију како би посетила Бољшој театар и 

на зиду видела портрет главне јунакиње романа 

„Рингишпил“-а, али јој је Јелена том приликом рекла 

да је дивно што путује, али да тамо неће видети 

ништа јер је све то плод њене маште без обзира 

колико стварно делује. 

Након тога је испричала да су сви њени 

ликови измишљени, да су догађаји и приче плодови 

њене богате маште и да ништа није реално нити се 

икада догодило без обзира на  то што нас чињенице 

наводе да верујемо да је сваки детаљ заиста 

проживљен. Свака од ових књига шаље многобројне 

поруке које сваки читалац може извести за себе, и 

зависности од тога како схвати појединачне 

поступке ликова или дело у целости. 

За крај, говорила је о себи рекавши да 

носи терет јавне личности али да не дозвољава да 

то угрози њену породицу и приватност, јер онда 

ништа не би имало смисла. Сматра да су звезде 

на небу, а да је она обичан смртник који воли 

људе, који је зависник од адреналина и воли 

борилачке спортове, редовно тренира, трчи и 

ужива у обичним стварима, јер она је само 

обична жена. Тренутно живи и ради у свом 

родном Новом Саду и не планира да стане докле 

год има снаге да људима измамљује осмехе и сузе 

јер верује да је то једино што је заиста важно. Она 

је дивна мајка, велики писац, одана и вољена 

супруга, а за десет година себе види на брду у 

кућици како пише и чува унучиће које ће јој, нада 

се, до тада већ подарити син и ћерка. Жели да је 

тада мирна и спокојна јер је успела да прода пола 

милиона примерака књига у Србији. 

                                  Марија Обретковић III4 
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Еутаназија или смрт из 

милосрђа је тема која је 

прогонила људске умове од 

времена антике па све до 

данас.  За разлику од многих 

дилема, попут абортуса за које 

се нашло решење, коначна 

одлука о еутаназији остаје 

неухватљива попут ветра. 

Еутаназију би требало 

разликовати од еугенике; док је 

еутаназија дело самилости, 

еугеника је утилизована од 

стране државе ради 

елиминисања „непожељних гена“ и пурификације 

народа. 

Главно питање које се поставља је оно о 

вредновању људског живота. Да ли би живот требало 

мерити по квалитету или он има универзалну, 

константну вредност? Људи који се залажу за еутаназију 

не виде повод за наставак живота уколико пацијент 

сматра да то време које му је преостало није вредно 

бола и мучења.  

Један од главних аргумената за еутаназију је 

питање људских права - да човек има право да одлучи 

када ће да умре. Смрт је, такође, нешто веома 

приватно и нико осим самог човека не би требало да 

има право да одлучи када ће се његов живот окончати. 

Човек, уколико му је дата могућност да одлучи када ће 

умрети, задржава своје достојанство и има могућност 

да се припреми на одговарајући начин и умре без 

кајања. Са економске стране имамо чињеницу да су 

неретко, трошкови одржавања и лечења пацијента са 

терминалном дијагнозом астрономски. Постоје 

одређене процедуре којима се продужује живот 

пацијента али су се показале као скупе и чак окрутне 

према пацијентима, који пролазе кроз разне захвате 

само да би на кратко продужили живот. Једна од ствари 

које прођу пацијенту кроз главу када сазна своју 

дијагнозу су такође често непријатне и бројне 

процедуре, као и могућност умирања у страшним 

боловима. Еутаназија елиминише тај страх и пацијенти 

могу да наставе са терапијом уз знање да, уколико 

терапија не успе, они сами имају право да одлуче час 

своје смрти.  

Противници еутаназије се такође позивају на 

људска права. Шта се дешава ако пацијент није у стању 

да изврши еутаназију на себи, већ му је потребна 

помоћ лекара или друге особе? Шта ако је то противно 

принципима лекара? Да ли држава има права да га 

натера да учини нешто са чиме се не слаже? Сврха 

медицине је лечење човека и бег од смрти.  

Са религијског аспетка, који је предочио 

филозоф Тома Аквински, живот је дар Божји, самим тим 

само његов за одузимање. Еутаназија је по том 

аспекту, грех. За разлику од других грехова, човек се не 

може покајати за самоубиство, што га чини 

неопростивим. Све три велике религије деле овај став. 

Постоји могућност да веома болесни пацијенти 

буду приморани на еутаназију од стране породице или 

да донесу одлуку како би склонили терет са породице. 

Доктори такође, могу постати апатични према смрти и 

мање забринути за пацијента. То може да оштети везу 

између пацијента и доктора, где би пацијент сматрао да 

би се доктор радије решио пацијента него га лечио. 

Многима је главни проблем управо 

извршавање еутаназије, и позиција у коју то ставља 

лекара. Међутим, на том пољу је дошло до развитка. 

Доктор Филип Ничке је направио машину за 

извршавање еутаназије. Капсула у којој би се 

пацијенти депозирали је напуњена канистерима течног 

азота. Пацијент може активирати машину сопственим 

гласом, дугметом или одређеном серијом трептаја. На 

тај знак капсула ослобања течни нитроген, који изазива 

губљење свести и пацијенти умиру у сну. 

Еутаназија остаје једна од највећих изазова са 

којима се човек сусреће и коначни консензус о њој се 

оставља будућим, мудријим генерацијама које ће бити 

довољно технолошки развијене и способне да пронађу 

одговор. До тада, не постоји погрешан став о 

еутаназији, већ само другачији.  

                                                  Дуња Милијић IV1 

Еутаназија 

Ученички радови 
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         Утицај ријалитија на данашње друштво је 

неоспоран. Постоји велики број различитих ријалити 

програма који нуде другачије садржаје: романтични, 

криминалистички, документарни, ријалити-драма, 

такмичарски, као и они који се баве променом изгледа 

својих такмичара - мејковер ријалити. Такође, догађаји 

из ријалити програма се преносе свакодневно путем 

великог броја медија: телевизије, интернета, радија и 

новина. 

Пошто је ријалити толико раширен феномен 

данашњице, а њихови учесници постају славни и често 

идоли младима, није ни чудо што многи социолози и 

психолози проучавају ову појаву и што је интересовање 

о утицају исте на друштво све веће.  

На основу 

већег броја 

радова 

наших и 

страних 

психолога и 

социолога, 

желели смо 

да 

осмислимо 

истраживање којим ћемо показати: да ли ријалити шоу у 

нашој држави има негативни утицај на младе и старије 

генерације у погледу друштвених односа, културе, 

образовања, као и формирања здравог унутрашњег, 

психолошког развоја човека. 

Испитанике смо поделили у две основне категорије 

према полу, а потом у категорије у односу на то да ли 

ријалити програм гледају редовно, не гледају редовно, 

али су упућени у тренутна дешавања или не гледају 

уопште. 

Испитали сто шездесет и једну особу, од 

тога 101 жену и 60 мушкараца.  

Највећи број редовних гледалаца су жене 

са завршеном осмогодишњом школом које 

живе на селу, мада и међу мушкарцима има 

оних који редовно гледају ријалити, али то су 

углавном они који имају средњу стручну 

спрему и, такође, живе на селу. 

Највећи број жена који тврди да редовно 

гледа ријалити програм, гледа ријалити 

сваког дана, око сат времена дневно, док 

гледатељке које су само упућене у тренутна дешавања 

обично гледају ријалити 1-3 пута недељно. Мушкарци у 

највећем броју ријалити гледају 1-3 пута до 3-5 пута 

недељно.  

И код мушкараца и код жена највећи број редовних 

гледалаца јесу особе од 16 до 24 године, а они које 

тврде да 

уопште не 

гледају 

ријалити 

имају од 37 

до 63 године.                                                                                                     

Гледаоци 

оба пола се 

углавном о ријалити програмима информишу путем 

различитих медија (телевизије, радија, новина и 

таблоида) или путем друштвених мрежа.  

Највећи број редовних и потенцијалних гледалаца 

гледа ријалити емисију „Задруга“, а остале популарне 

емисије су „Фарма“ и „Парови“.  

Највећи број испитаника оба пола наводе да 

ријалити програм гледају јер сматрају односе међу 

учесницима и понашање учесника интересантним. 

Осим тога, разлози због којих још гледају ријалити 

програм су: поистовећивање са учесницима, жеља да 

се буде у току са актуелним темама, због досаде или чак 

и да би им учесници послужили као пример како се не 

треба понашати.  

Многи редовни и потенцијални гледаоци сматрају да 

је ријалити програм интересантнији уколико се темељи 

на сплеткама, драми и шокантним ситуацијама. 

Последње што смо испитивали јесте познавање 

опште културе испитаника из области науке, уметности и 

актуелних дешавања у свету. Њихово познавање опште 

културе оцењивано је следећим параметрима: 60% 

тачних одговора ‒ минимално познавање опште 

културе, 70% тачних одговора ‒ толерантно познавање 

опште културе, 80% тачних одговора ‒ извесна 

информисаност, 90% тачних одговора ‒ добра 

информисаност и 100% тачних одговора ‒ потпуна 

информисаност.  

Дакле, на основу наведених резултата, можемо 

закључити да негативан утицај ријалити програма на 

популацију у Србији ПОСТОЈИ. 

Јелена Милисављевић, Александар Милић,Наташа 

Пријочић,Милена Миљковић,Ивана Јосифовић  

и Јелена Алексић  III1 

Утицај ријалити програма на друштво 
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        Захваљујући таленту (како их профeсорка 

назива “елитне групе”) - Симе Милентијева, 

Теодоре Денчић, Иване Цанић, Јелене 

Милисављевић, Косте Грујића, Данице Цокић, 

Софије Стојановић, Милице Давидовић,  

Медицинска школа у Пожаревцу  већ трећу годину 

заузима водеће место у ликовном стваралаштву 

ученика средњих школа. Њихов рад и успех, 

видљиви су на свим локалним колонијама, 

такмичењима, хуманитарним акцијама, коначно и 

на нивоу Републике. У мају 2016. год. одржана је 

прва колонија Медицинске школе на којој су 

учествовали сви поменути ученици.Такође, у 

мају,као гости Костолачке жишке (дана 

посвећених Ћирилу и Методију) својим 

перформансом   одушевили су присутну публику. Поред поменутих 

ученика учешће у овој манифестацији имали су и Даница Стојановић, 

Тијана Петровић,Миљана Миленковић, Јелена Милетић, Милица 

Матејић, Александра Ђаврић и Нина Стојановић. У децембру 

целокупан њихов рад али и радови других ученика средњих стручних  

школа  приказани су на  изложби  у Свечаној сали Скупштине  

општине Пожаревац, која је уприличена сценско - музичким 

наступом. Иста изложба отворена је у јануару 2017. у Центру за 

културу поводом Светосавске академије. 

     Покушавајући да објединимо све врсте уметности, губећи се у 

свакодневним 

другим 

обавезама у 

једном моменту 

добијамо синтезу 

онога '' што смо 

тражили свих 

ових година”. У 

септембру 2017.  

на колонији 

Јелена Милисављевић II3 

         Уметност у мени 

Теодора Денчић  Јелена Милисављевић 

Јелена Милисављевић  
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Поезија Милених боја   Ивана Цанић осваја прво место, 

Јелена Милисављевић друго место и Теодора Денчић 

треће. На трећој колонији средњих стручних школа у 

великој конкуренцији прво место осваја Даница Цокић 

ученица другог разреда, друго место Сима Милентијев,  

док су радови Јелене Милисављевић и Косте Грујића 

похваљени. Ове године на Републичкој смотри на којој 

по први пут учествујемо Ивана Цанић осваја треће 

место. Достојаствено, професионално и надасве дубоко 

емотивно ученици на прави начин представљају нашу 

школу. Највеће, најискреније људске емоције долазе 

управо од уметности и као што би рекли неки пре нас, 

слике и резултати говоре више од саме речи. 

                                                проф. Татјана Докмановић Сима Милентијев  

Коста Грујић Теодора Денчић  Ивана Цанић 

Даница Цокић 
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Матурска екскурзија 

 

      Два аутобуса и сто лудих глава. 

Кренули смо рано, стога, свако спава. 

Пут Италије далеке, у незаборавну авантуру. 

Жабари не видеше никад такву туру. 

 

Долинама Беневента, пловила је наша чета. 

Прошли смо и Сирмионе, 

Били гости Падове, Вероне... 

Успомене градили смо и стазама старога 

Рима, 

Видела је Италија све што наша школа има: 

Наше разредне старешине и нас, одмах за 

њима. 

 

Професор Ђоле и његова ћела; 

Као светионик, пратила га је школа цела. 

Уз њега је била и Јадра, 

Представник професорског кадра. 

Кроз уске улице Венеције и Трста, 

Ходали смо уздигнуте главе и три прста, 

Од италијанског језика знасмо само ,,grazie", 

Били смо прави представници нације. 

 

Скинули смо наше мантиле и кломпе, 

Пролазили Италијом опуштено, без помпе. 

Неспретно, на енглеском, испитивали људе, 

Колико можемо да поједемо, ено, још се чуде. 

Баш су добре оне њихове тестенине, 

     Екскурзије Екскурзије 
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Матурска екскурзија 

 

      Два аутобуса и сто лудих глава. 

Кренули смо рано, стога, свако спава. 

Пут Италије далеке, у незаборавну авантуру. 

Жабари не видеше никад такву туру. 

 

Долинама Беневента, пловила је наша чета. 

Прошли смо и Сирмионе, 

Били гости Падове, Вероне... 

Успомене градили смо и стазама старога 

Рима, 

Видела је Италија све што наша школа има: 

Наше разредне старешине и нас, одмах за 

њима. 

 

Професор Ђоле и његова ћела; 

Као светионик, пратила га је школа цела. 

Уз њега је била и Јадра, 

Представник професорског кадра. 

Кроз уске улице Венеције и Трста, 

Ходали смо уздигнуте главе и три прста, 

Од италијанског језика знасмо само ,,grazie", 

Били смо прави представници нације. 

 

Скинули смо наше мантиле и кломпе, 

Пролазили Италијом опуштено, без помпе. 

Неспретно, на енглеском, испитивали људе, 

Колико можемо да поједемо, ено, још се чуде. 

Баш су добре оне њихове тестенине, 

Ал' уз то да се дода једно три кила сланине. 

 

Гледали смо споменике културе италијанске, 

Газили старе калдрме венецијанске, 

Гондолама пролазили кроз речне канале, 

Прешли Италију и ушли у анале; 

Као генерација која памтиће се довека, 

Били смо оличење медицинског радника и оличење човека. 

 

Било је и оних под дејством алкохола, 

Ал' се нису издвајали, таква беше цела школа. 

Добро, у Lago di Garda нико није упао, 

Мада, добро би му дошло кад би се окупао... 

 

И сада, сетивши се оне падовске фонтане, 

Враћају се успомене на те посебне дане. 

Неспавање, даноноћно смејање, трачарење, 

А ујутру, при кретању, тражење ученика и пребројавање. 

 

Били смо расположени и позитивно луди. 

Као да смо ванземаљци, чудили су нам се људи. 

Кроз енормне дозе дружења и смејања, 

Живели смо прелепе тренутке и градили сећања. 

И све те слике, с нашег задњег путовања, 

Сећајући се другара, уз носталгију и пуно поштовања, 

У срцу ћемо носити све те наше успомене, 

Чак и да нас предстојеће године све промене, 

Остаће нам заувек сећање на дружење, 

Италијанске градове и по њима кружење. 

Остаће нам сећање на цело школовање, 

На најсрећније, најлепше и најкраће дане. 

Игор Јовановић IV1 
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Због убрзаног развоја технологије, појавe нових 

музичких праваца, опстанак старијих бендова постаје 

скоро немогућ. Из дана у дан се јављају нови бендови, 

нови музички правци и самим тим се потискују и 

заборављају они уз које су наши родитељи одрастали. 

Многе музичке групе су се распале или, идући у кораку 

с временом, променили су свој жанр. На велику 

радост носталгичара и олдтајмера, нису баш сви 

бендови поклекли оваквој драстичној промени, већ су 

наставили у ономе у чему су најбољи и по чему су 

препознатљиви. Неки од тих бендова су: Guns ’n’ 

Roses, Iron Maiden, AC/DC, Red Hot Chilli Peppers, Kiss, 

Megadeth и мени најомиљенија Metallica.  

Прва асоцијација када неко каже да је металац 

везује се за то да он слуша бенд Metallica, што је у 

99% слушајева истина. Metallica је постала синомим 

за метал, правац музике, јер не постоји металац који 

није одслушао њихове најпознатије нумере: Master of 

Puppets, Enter Sandman, Seek and Destroy, као и 

баладе Nothing Else Matters заједно са трилогијом 

песме Unforgiven.  

Металика је основана 28. октобра 1981. године 

када су се састали певач гитариста Џејмс Хетфилд и 

бубњар Ларс Улрих. Убрзо су у бенд примили и 

Џејмсовог цимера Рон Мекгавнија као и басисту, 

водећег гитаристу, Дејва Мастејна. Назив су добили по 

савету њиховог доброг пријатеља Рона Кинтане. Циљ 

им је био да брзо узнапредују на светској музичкој 

сцени у чему су и успели. После прве демо верзије 

песме No Life ’Til Leather и разних мини концерата, 

доживљавају експанзију. На захтев свих чланова 

бенда, траже од Клифа Бартона да напусти свој бенд 

Trauma и придружи им се уместо Мекгавнија. 

1983. године путују у Њујорк како би снимили свој 

први албум. Недуго после доласка у Њујорк, Мастејн 

бива замењен гитаристом из Ексордуса, Крком 

Хемитом. Са измењеним саставом објављују свој први 

албум под називом Kill ’Em All. Због песама попут ,,The 

Four Horseman“, ,,Whiplash“ и најпознатије из тог 

албума, која касније постаје завршна песма сваког 

њиховог концерта, ,,Seek and destroy“ добијају 

могућност да убрзо издају нови албум, Ride The 

Lightning 1984. Песме које припадају овом албуму и 

по којем је он и познат су: ,,For Whom The Bell Tolls“, 

,,Fade to Black“, ,,Creeping Death“.  

Пред крај ’85. одлучују да издају свој трећи албум, 

по савету славног гитаристе и певача Ози Озборна. 

1986. објављују албум Master Of Puppets. Овај албум 

је убрзо сврстан у топ 30 албума икада и самим тим 

добијају и већи публицитет. Док су били на седмом 

небу због своје невероватно брзе експанзије, 

Металика доживљава једну велику трагедију. На 

турнеји у Шведској, за време касне вожње, услед 

инцидента, аутобус се преврће и тада је настрадао 

басиста Клиф Бартон. Његов допринос бенду је био 

немерљив, али су морали да потраже његову замену 

како се  не би бенд опстао. После неколико аудиција, 

чланови бенда одлучују да приме Џејсона Њустеда као 

новог басисту.  

1988. издају свој четврти по реду албум, ...And 

Justice For All који остаје упамћен по својим 

вишеминутним песмама и због тога што је био 6. 

најбољи албум у САД-у исте године. Поред познатих 

нумера, као што су ,,And Justice For All“, прва песма са 

видео записом ,,One“, остаје упамћена и песма у којој 

Џејмс није користио микрофон, а која је била 

намењена преминулом Клифу ,,To Live is To Die“. 

Године 1991. Металика објављује свој истоимени 

албум, публици познатији као The Black Album који 

уједно представља и њихов најпродаванији албум, 

распродат у чак 16 милиона примерака широм света. 

Овај албум је донео бенду мноштво награда, међу 

којима и Grammy, MTV и многе друге. Најпознатије 

песме из ,,Црног албума’’, које скоро сви металци 

симпатизују су: ,,Enter Sandman’’, ,,Sad but True’’, 

,,Nothing Else Matters’’ i ,,Unforgiven I’’. 

Self-Destruct. 

 

Metallica 

     Забавна страна 

Песма  ,,Nothing Else Matters’’ представља једну од 

најлепших балада коју је написао један метал бенд. 

Постоји доста извора коме је намењена ова прелепа 

балада, али онај прави говори да је балада посвећена 

Џејмосовој девојци. 1985. године, Џејмс је био на једној 

турнеји по Европи. За време паузе се чуо са својом 

девојком путем позива и у међувремену је свирао 

гитару. Док су причали, рекао јој је,,so close, no matter 

how far’’ и то говори о њиховој блискости иако су 

удаљени неколико хиљада километара. У почетку, Џејмс 

није хтео да објави ову песму, али на наговор свог 

пријатеља Ларса је ипак то урадио. 
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Сви смо ми део историје  

Спорт 

У даљем току каријере, Металика објављује још 

шест албума (три са Џејсоном Њустедом и три са 

новим басистом, Робертом Трухиљом). Међутим, 

ниједан од њих не достиже некакву експанзију као што 

су први албуми достигли. 1996. издају Load, годину 

дана касније Reload, а већ наредне године, своје 

синглове обједињују и 1998. објављују албум 

Garage.Године 2001. Металика опет почиње са 

писањем нових текстова песама, али иста година 

почиње лоше јер се путеви Џејсона и осталих чланова 

бенда раздвајају. Продуцент Боб Рок је био 

привремена замена на бас гитари све до 2003. 

године када је Роберт Трухиљо постао нови басиста 

бенда. Исте године издају албум,,St. Anger’’. 2008. 

године издају албум ,,Death Magnetic’’ за који су сви 

љубитељи овог бенда мислили да је уједно и последњи, 

али, осам година касније, тачније 2016. издају, по 

свима судећи, њихов последњи албум, Hardwired... To 

Металика је такође постала и једини бенд до сада који 

је одржао концерт на Антартику децембра 2013. 

године. 

Из године у годину, музичка сцена се све више 

мења. Надолазе нови музички правци, све се мање 

користе инструменти и све се више заборавља она 

права музика, музика која се некада слушала на 

плочама и бендови на чијим концертима су карте увек 

биле распродате. Синоним за хеви и треш метал 

правац, Металика, није поклекла тим променама 

самим тим што је, чак после 35 година од њиховог 

настанка, издала свој, по свему судећи, последњи 

албум.                                        

                                                       Марко Мишић  III3 

Ученике Медицинске школе сматрају узорним 

по школском успеху и владању. Поред вредног рада и 

учења, велики број су и узорни спортисти, који су се 

посебно истакли на школским такмичењима на којима 

су представљали своју школу и чинили то на најбољи 

начин.  

У години за нама, 2017. такмичили смо се у 

многим екипним спортовима, али и појединачним. У 

рукомету смо у школској 2016/2017. у мушкој 

категорији заузели 1. место на општинском такмичењу, 

а у женској 2., док смо у школској 2017/2018. у обе 

конкуренције били 2. у Општини. У малом фудбалу смо 

у женској категорији заузели 1. место у Општини и тиме 

смо промовисали женски фудбал са циљем да се од 

наредне године уведе као званична дисциплина 

Школског спортског Савеза. Дечаци су, такође, били 

учесници овог такмичења. Такмичили смо се и у 

одбојци и кошарци, али нисмо постигли запажене 

резултате. Девојке су такође забележиле и изванредне 

резултате из атлетике и стоног тениса. 1. екипно место 

на општинском такмичењу у стоном тенису, док смо у 

атлетици освојили 1. место у округу и 3. место на 

Међуокружном такмичењу, вративши се са две 

медаље. 

Када говоримо о спорту у Медицинској школи 

неизбежно је поменути и нашег, професора Драгана 

Ћирића, који је сад у пензији, али је својим радом 

оставио неизбрисиве трагове у спортској историји 

наше школе. Није могуће похвале и захвалност за 

његов рад ставити у неколико реченица, али му пре 

свега можемо пожелети срећан одлазак у пензију и да 

дуго ужива у њој. 

Најлепши део наших спортских активности су 

такмичења у оквиру школе у малом фудбалу, одбојци и 

кошарци. Сваке године број екипа је све већи, а 

пријављују се и многи ученици који се неактивно баве 

спортом све у циљу дружења и забаве. За организацију 

истих дугујемо захвалност нашим професорима Милану 

Јовићу и Сандри Кузмановић.  

Неколико пропуштених часова су жртва свих тих 

утакмица. Некада суочени са неразумевањем 

премостимо све препреке и са поносом увек знамо да 

је вредело. За те турнире нико није чуо, у Пожаревцу се 

не прича о њима, а ни у околини. О њима одзвања у 

ходницима наше школске зграде и упрво у њој је 

исписана историја које смо ми део. Тај турнир нема 

наградни фонд, него само тренутак поноса када 

славите са другарима из клупе и верујем, тачније знам, 

да је тај тренутак вреднији од сваке награде.  
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