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      Уводна реч 

Уважени читаоци, пред вама је ново, четврто издање школског листа 

Пожаревачки медицинар, које ћемо вам овај пут, из оправданих разлога, 

представити у електронском облику. 

Трудили смо се да одржимо високе стандарде које су претходна издања 

листа поставила, и које наши драги читаоци са правом очекују. Покушали смо 

да вас у овом броју информишемо о школским активностима у протеклих 

годину дана, стављајући, ипак, акценат на разноврсне идеје, таленте и 

постигнућа наших ученика. 

Дугујем огромну захвалност својим драгим сарадницима на изузетном 

професионализму и посвећености које су показали протеклих недеља током 

припреме часописа. Сматрам да ће у савременој ери интернета овај, наш, 

електронски часопис испунити ваше потребе, а опет, сведочити о ефективној 

сарадњи и о духу заједништва Медицинске школе, које смо покушали да 

пренесемо на странице овог листа.  

Будите нам добро и здраво! 
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 Дани Медицинске школе 

 

Наша школа је прославила свој дан 12.5.2019. године. Сада већ по традицији, неколико дана пре самог Дана 

школе у нашим просторијама се реализује читав низ дешавања. Прошле школске године, у недељи 8−10.5.2019. 

реализовали смо неке интересантне активности за наше ученике, али и за ученике, родитеље и колеге из других 

школа. 

Дана 8.5.2019. г. од 11 часова, уз 

присуство званица, градоначелник и директор 

школе Драган Новичић пустили су у рад 

пресецањем врпце лабораторијски кабинет.  

Након обиласка школе уследило је 

обраћање директора. 

У дворишту школе је изведена активност 

„Учимо и помажемо – Реалистички приказ 

повреда у кухињи”. Наши главни гости су били 

ученици основних школа. Они су имали 

прилике и да присуствују Дану отворених 

врата, под називом „Сазнајте о нама”. 

 У холу се налазило 7 штандова који 

презентују свих 7 профила на којима се 

тренутно образују наши ученици. За сваким 

штандом су били ученици наше школе и по 

један наставник у улози промотера. 

Дељен је промо материјал школе, 

даване су информације о наставним 

предметима од 1. до 4. разреда, статистички 

подаци везани за упис у претходне две 

школске године, као оријентација за број 

потребних бодова у овој школској години. 

Приказивани су им кабинети, учионице и 

лабораторије у којима се изводи настава. Ова 

активност је трајала до 14 часова. 
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 Дани  Медицинске школе 

Дана 9.5.2019. г. од 10 часова наша школа је 

била домаћин 1. састанка представника 

ученичких парламената средњих школа 

Браничевског округа. Наши гости су били 

ученици из 7 средњих школа. Дружење и рад 

чланова ученичких парламената трајали су до 

14 часова. 

 У 18 часова у холу школе реализована je промоција 3. 

броја часописа наше школе под називом „Пожаревачки медицинар”, 

с концептом који је подразумевао ученичке радове (ликовне, 

литерарне, новинарске чланке, истраживачке...) и значајне догађаје 

и постигнућа ученика који су обележили календарску 2018. годину. 

Тема часописа је била преплитање прошлости, садашњости и 

будућности, те је и сама промоција  уприличена у том духу. Подсетили 

смо се двадесете годишњице НАТО бомбардовања, али и обележили 

живот и стваралаштво великог српског књижевника Добрице Ерића, 

једног од највећих родољуба данашњице. 
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 Дани Медицинске школе 

 Дана 10.5.2019. г. од 8 часова у школи је одржан тренинг у 

оквиру пројекта „Средњошколци за средњошколце”, познатији као СзС. 

Иначе, СзС представља самоодрживи пројекат Уније средњошколаца/ки 

Србије већ девет година. У свету је познат као Social Day, започет 1962. 

године у Шведској. 

 Истога дана, приредба поводом Дана школе је изведена у Великој 

сали Центра за културу Пожаревац. Поред обраћања директора, ове  вечери 

су подељене похвалнице ученицима и наставницима који су у школској 

2018/2019. години (до овог датума) постигли запажене резултате на свим 

нивоима индивидуалних и екипних такмичења која се налазе у Календару 

такмичења и смотри ученика средњих школа, издатим од стране 

Министарства просвете, као и међународним такмичењима, међународним 

и домаћим конкурсима, колонијама који се не налазе у Кaлендару,  али им 

се не може умањити значај. Укупан број похваљених ученика је 17, 

наставника 2, а екипа 7. Захвалнице су додељене сарадницима и 

донаторима школе.  

 Након тога изведен је културно-уметнички део програма, који су 

са ученицима припремале наставнице српског језика и књижевности Тања 

Илић, Јелена Илић и Јелена Митић Манојловић, и наставница музичке 

уметности Весна Миленковић. 

 У ресторану „Извор” је након приредбе организована свечана 

вечера за све наставнике и госте. 

  Јелена Ђуровић, педагошки саветник, школски педагог 
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      Ученик генерације 

             Ученик Душан Марјановић је рођен 23.11.2000. г. у Смедереву. Похађао је ОШ „Херој Срба” у 

Осипаоници и на крају школовања проглашен је за Ученика генерације. 

Средњу Медицинску школу у Пожаревцу (профил: фармацеутски техничар) уписао је школске 2015/2016. 

године. На крају свог средњошколског образовања проглашен је за Ученика генерације.  

Током школовања био је активан у многобројним ваннаставним активностима, а такође је освајао и 

значајне награде на различитим такмичењима. Најзначајнија постигнућа је остварио на Националној 

географској олимпијади, и то школске 2016/2017. II место, школске 2017/2018. III место и школске 

2018/2019. III место.  

Био је члан драмске, фоклорне и рецитаторске секције, кошаркашке, одбојкашке и капитен рукометне 

екипе школе. 

Полазник је првог научног кампа образовно-културног центра ,,Вук 

Караџић” у Тршићу. Његов научни рад на тему демонолошких бића је 

објављен у часопису ,,Млади и србистика”, а касније и презентован на 

Учитељском факултету у Београду.  

У трећем и четвртом разреду био је и председник Ученичког парламента. 

Као председник Парламента покренуо је многе акције на нивоу школе, 

али и ван ње.  

Током школовања, изузев у другом разреду, био је и председник 

одељењске заједнице. 

Душан Марјановић је 21.6.2019. године, у пратњи одељењског 

старешине Сање Ивковић, био гост Њ. К. В. Престолонаследника 

Александра Карађорђевића на Белом двору. На овај начин похваљен је 

и награђен за свој успех у учењу и владању током средњошколског 

школовања. 

Резултати ученика на смотрама и такмичењима 

 Наши ученици остварили су завидне резултате на такмичењима која се налазе у Календару 

такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2018/19. г. 

ОПШТИНСКИ НИВО 

- Јована Пударевић I1 – освојено 3. место на општинском такмичењу из Српског језика и језичке културе; 

- Милица Лазаревић I3 – освојено 3. место на општинском такмичењу из књижевности − Књижевној 

олимпијади; 

- Жаклина Браиловић I3 – освојено 2. место на општинском такмичењу из Географије.  

ОКРУЖНИ НИВО 

- Марјан Лазаревић II2 – освојено 1. место на општинском и 3. место на окружном такмичењу из Српског 

језика и језичке културе; освојено 3. место на окружном такмичењу из књижевности − Књижевној олимпијади; 

- Петар Митић II2 – директан пласман на окружно и освојено 5. место на окружном такмичењу из Српског 

језика и језичке културе; освојено 3. место на окружном такмичењу из књижевности − Књижевној олимпијади; 

- Екатарина Петровић IV4 – освојено 1. место на окружном такмичењу из Енглеског језика и улазак у финале на 

Републичком такмичењу; 

- Зоран Могић I2 – освојено 1. место на окружном такмичењу из Физике и пласман на Републичко такмичење; 

- Александар Тирнанић I1 − освојено 3. место на општинском, 3. место на окружном такмичењу из Историје и 

пласман на Републичко такмичење;  

- Милица Ђуричић I4 − освојено 3. место на општинском, 3. место на окружном такмичењу из Историје и 

пласман на Републичко такмичење.  
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 Такмичења 2018/2019.       

Такмичење у решавању  „студије случаја” 

Факултет за менаџмент - ВШЈ Пожаревац је и ове године, тачније 24.4.2019.године, 

организовао такмичење у решавању „студије случаја” (Case Study) за ученике средњих 

школа. Тема овогодишњег такмичења је била ,,Потенцијали и предлог стратегије развоја 

града Пожаревца”. 

Наша школа је имала једну екипу од три ученице − Вања Милановић, Милица Васић и Невена 

Мишић, ученице III3 одељења − а њихов ментор је била Ивана Љубеновић, наставник 

енглеског језика. 

Поред Медицинске школе, такмичило се још 9 екипа, и то из Економско-трговинске школе, 

Пољопривредне и Политехничке школе. Прва три места је освојила Економско-трговинска 

школа, а наша школа је похваљена за учешће и идејни предлог. 

 

РЕПУБЛИЧКИ НИВО     

- Катарина Оташевић II2 − освојено 5. место на Републичком такмичењу из Здравствене неге у 

појединачном пласману; 

- Душан Марјановић IV1 – освојено 1. место на општинском, 3. место на међуокружном такмичењу 

из Географије и 3.место на Националној географској  олимпијади. 

 

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА:  

- Женска екипа у кошарци − освојено 2. место на општинском такмичењу;  

- Мушка екипа у кошарци − освојено 2. место на општинском такмичењу;  

- Женска екипа у одбојци − освојено 3. место на општинском такмичењу; 

- Мушка рукометна екипа − освојено 3. место на општинском такмичењу;  

- Женска рукометна екипа − освојено 1. место на општинском и 2. место на окружном такмичењу;  

- Женска екипа у стоном тенису − освојено 1. место на општинском и 1. место на међуокружном 

такмичењу;  

- Женска екипа у футсалу − освојено 1. место на општинском, 1. место на окружном и 1. место на 

међуокружном такмичењу. 

 

Наши ученици су узели учешће и на другим такмичењима која се не налазе у Календару 

такмичења МПС: 

- Ивана Цанић IV1 – освојено 1. место на општинском такмичењу Ликовне колоније средњих 

стручних школа; 

 - Даница Цокић III3 − освојено 2. место на општинском такмичењу Ликовне колоније средњих 

стручних школа; 

- Милица Петровић I1 – освојено 1. место у 1. кругу 6. Међународног  такмичења из Енглеског 

језика - HIPPO Olympiad competition; 

- Ања Марковић II1 – освојено 1. место у 1. кругу 6. Међународног  такмичења из Енглеског језика 

- HIPPO Olympiad competition; 

- Александар Пириватрић II1, − учесник финала Стиховизије − такмичења у рецитовању на страним 

језицима  (програм ширег регионалног значаја; Народна библиотека Смедерево, 27.11.2018, 

Смедерево); 

- Драгана Николић I3 – добитник похвалнице за литерарни рад „Мој војник” од стране Војске 

Србије. 
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СТИХОВИЗИЈА 2019. 

Стиховизија – рецитовање песама на страним језицима – било је ново и дивно искуство за мене. Уживала 

сам слушајући друге како течно и дивно, са пуно емоција, говоре стихове на страним језицима. Било је 105 

кандидата. Свако од нас је рецитовао на другачији начин, вођен другачијим емоцијама. Мени је Стиховизија 

била посебна. Помогла ми је да решим проблем у себи који је дуже времена био присутан. Чини ми се да сам 

тог дана за време наступа избацила све емоције из себе. Након наступа сам одахнула због олакшања.  

Памтићу је по добрим стварима, новим познанствима, дивном друштву и пријатним особама из библиотеке, 

чак и по огромној треми непосредно пред излазак на сцену. Имала сам осећај да ћу и сопствено име 

заборавити. Припремала ме је предметни наставник Наташа Милојевић,.   

        Драгана Николић II3 

BEST IN ENGLISH 

Дана 29.11.2019. г. је у нашој школи реализовано 

онлајн такмичење из енглеског језика − Best in English, 

које успешно организује агенција Czech-us из Чешке 

Републике. И ове године такмичење је окупило велики 

број ученика од 1. до 4. разреда, који су на појединачном, 

али и на колективном нивоу, остварили високи број 

бодова. За припрему ученика биле су задужене Наташа 

Милојевић и Ивана Љубеновић. 

HIPPO Olympiad 2020 

Дана 28.2.2020. г. је у нашој школи реализован први круг такмичења из енглеског језика међународног ранга, 

под називом HIPPO Olympiad, које бележи већ осму годину постојања. Ове године нашу школу је представљало 

12 ученика од 2. до 4. разреда, а дежурни наставници биле су наставнице енглеског језика Наташа Милојевић и 

Ивана Љубеновић, као и наставник историје Драган Ицић. Координатор такмичења била је педагог – Јелена 

Ђуровић. Сви ученици показали су завидан ниво знања, а у полуфинални круг пласирали су се ученици Милица 

Петровић (II1) и Милоје Николић (IV4). 

У складу са препорукама и инструкцијама од стране СЗО, Hippo одбор донео је одлуку да даље фазе Hippo 

олимпијаде спроведе онлајн, те ће се полуфинале одржати под контролом ZOOM апликације и према новом 

распореду такмичења.  
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When the love stops  

1.   

You bump into a girl on the street and turn around to 

apologise and realise it's her. 

She is your once-lover, history. She is the girl you left. 

You broke her heart once. 

She is even more beautiful than you remember, but her 

eyes... her eyes didn't light up like they used to when she 

saw you. That makes you feel a gentle prick in your heart. 

You realise she has moved on. Her heart is now strong 

again and most important, she doesn't care about you 

anymore. 

You realized you lost her. It hurts more then you could 

imagine. You fight the urge to fall to your knees with the 

blow. She is no longer yours, and you no longer hold power 

over her. 

When she walks away, you realise you let your world go 

twice. 

2. 

One day,many years from now when you realize what you 

have lost, you will search for me. Perhaps you will email me 

but there will be no reply; or maybe you will call my number 

but it will have changed... And when you give up trying to 

find me physically, you will search for me emotionally. You 

will try to find someone else who will love you like I did or 

make you laugh as much as I used to... but you will soon 

realize there is nobody else quite like me. I was unique and 

you lost me. You will try so desperately to find traces of me 

in every soul you meet for the rest of your days, but you will 

never ever find me. 

3. 

You will never find someone like her. 

She loved you, trust me when I tell you, she did. You were 

everywhere, in her prayers and in her every wish. You were  

 

everything for her until you decided to break her. She 

was shattered, but even with all the pices you broke her 

into, she loved you with all her strenght. She was not 

perfect, part of her was hidden in her prayers and part of 

her radiated on her smile. She waited for you to realize your 

mistake but every day she woke up to find you are gone, 

part of her faded. 

She cried so many nights, she wept even in crowds. Your 

smile haunted her when she tried to live without you. You 

were everywhere, in all sad songs and all the long winter 

nights. The girl you broke is someone you would ache for 

years but never get her back because her heart is not  

something you would own after shattering it without 

regret. She left, because she was tired of shattering every 

time she looked at you. She was tired of justifying your 

actions. 

She tried to hold on, she tried to forgive your mistakes 

and every time she pardoned you, you stabbed her in her 

heart mercilessly. She gave exuses when you wronged her. 

You broke her even after she tamed your raging storms and 

accepted all your flaws. One day you will feel her void. You 

will yearn for her voice, you will crave for her touch and in 

every stranger you shall meet, you will look for her eyes 

sadly, you will never even have a glimpse of her face. 

And when they ask you about her, tell them the truth, tell 

them that you were weak, weaker to keep a girl who loved 

you madly, endured wholeheartedly forgave you every time 

you ruined her. And, when you start missing her, remember 

all the times you made her cry, remember all the wishes she 

waisted for you, remember the prayers she made for you 

and by then you will realize that you lost your share of 

happiness in her and now, she is gone for good.  

     

   Драгана Николић II3 

Ментор Наташа Милојевић, добитник повеље поводом 

Дана просветних радника  
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 Ове школске године су Светосавска 

академија и Светосавски бал били уприличени 

на начин који је успео да уједини све школе 

п о жа р е в а ч ке  о п шти н е  и  Еп а р х и ј у    

пожаревачко-браничевску. 

 Идеја о Светосавској академији у којој 

ће учествовати све школе и Епархија 

пожаревачко-браничевска, постоји одувек, али 

се ове школске године реализовала на радост 

свих нас а уз помоћ и подршку пожаревачке 

општине. 

 Медицинска школа је била ове 

школске године у организацији Академије, од 

прикупљања тачака из свих школа пожаревачке 

општине, селекције, тонских и сценских проба, 

до саме реализације на навечерје Савиндана 

26.1.2020. године. 

 Светосавски бал је одржан исте 

вечери уз повратак традицији негдашњих 

прослава: облачење примерено духовној и 

балској атмосфери, традиционалну и 

староградску музику, као и аутентичну српску 

трпезу. 

 Идеја о заједничкој Светосавској 

академији на нивоу града уз сарадњу Епархије 

пожаревачко -браничевске,  као  и о 

Светосавском балу кроз оживљавање 

традиције светосавља, успешно је стога 

реализована ове школске године. 

 Радујемо се новом Савиндану и 

поновном учешћу у оваквим манифестацијама 

које славе љубав, слогу, мир и учвршћују наш 

пут светосавља. 

Светосавска академија школске 2019/20. 
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 Савиндан 27.1.2020. г. смо обележили и у 

просторијама наше школе.  

 Након приредбе коју су извели ученици, уз 

подршку Тање Илић, наставника српског језика и 

књижевности и Весне Миленковић, наставника музичке 

културе, гости школе су имали прилике да погледају 

изложбу ликовних радова, коју је помогла наставик 

ликовне уметности Татјана Докмановић, и да уживају у 

коктелу.  

 Када је свећа угашена, овогодишњи колачар 

Малиша Стојковић предао је колач Јелени Ђуровић, 

педагогу школе, која ће имати част да следеће школске 

године буде домаћин славе. 

 

Свети Сава у нашој школи 
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ЗАДРУГАРСТВО У СКЛАДУ СА ХУМАНИМ ПОЗИВОМ ЗДРАВСТВЕНОГ 

ЕСНАФА 

 

Ученичка задруга Медицинари Медицинске школе Пожаревац основана је 

крајем прошле године, са циљем подстицања развијања позитивног односа 

ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања наставе са 

светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и 

развоја позитивног односа према тимском раду и предузетништву. Делатност 

ученичке задруге је део образовно-васпитног рада. Као своју претежну делатност 

има остало образовање.  

Ученичка задруга Медицинари окупља ђаке, наставнике и родитеље и броји 30 

задругара. За сада, зуботехничари, медицинске сестре-техничари, фармацеутски 

техничари и лаборанти осмислили су седам секција у оквиру задруге (секција 

прве помоћи, секција превентивне медицине (учење о хигијенским навикама), 

секција за козметологију – ароматерапију и фитотерапију, секција за 

хуманитарни рад, секција за израду сапуна, секција за израду рукотворина и 

ликовна / графичка секција (израда украсне амбалаже за сапуне). У њој се они 

баве превасходно пословима у вези са здравственом струком за коју се школују, 

али и хобијима као што је израда сапуна, лабела и украсних предмета.  

Годишњи план и програм рада је основни документ којим су обухваћене све 

секције и који првенствено служи остваривању програмских циљева младих 

задругара. Глави циљ рада у оквиру ученичке задруге је да се што више ученика 

укључи у рад, и да кроз тај рад, који је најпре користан и 

занимљив, они развијају способност узајамне сарадње, осећај 

одговорности према себи и стању животне средине, радне 

навике и способност за предузетнички рад. 

Своје производе Медицинари су били у прилици да представе 

на два сајма: на Сајму задругара у Пољопривредној школи са 

домом ученика „Соња Маринковић” Пожаревац 8. новембра 

2019. године, и на Новогодишњем сајму ученичких задруга у 

Основној школи „Доситеј Обрадовић” 25. и 26. децембра 2019. 

године. 
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Недостатак почетног капитала и неизвесни приходи су 

препреке које су у почетку ометале ентузијастични рад 

Медицинара, али све већа подршка Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, као и Града Пожаревца, 

омогућавају нам да рад задруге организујемо кроз редовну 

наставу, секције, и у слободно време, без осећаја наметнуте 

обавезе, уз велико задовољство и тимски рад. 

У наредном периоду неговање колективног односа међу 

ученицима, заједничка сарадња, развијање радних навика, 

креативности, иницијатива, одговорност у раду, компетенције 

су које желимо да развијамо задругарством кроз постојеће, 

али и новоосмишљене секције. 

    

   Тина Капларевић, директор 
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Међу јавом и мед сном 

 

У јави сам само жива, будна сам и дишем. 

Ноћу, у сновима се осећам живом и заиста живим, 

зато што само у сну једино искрено волим и 

проналазим свој мир. Јер за мене је јава само лаж, 

обавеза и правила дубок и мутан вир. 

Одувек сам маштала о томе како ћу једног дана 

имати особу којој ћу посветити своја дела и најлепше 

речи. Ово посвећујем СЕБИ. Писаћу својој личности 

која је жива негде тамо у сновима. Пишем јој из ове 

досадне реалности. Жељно јурим да завршим дан, да 

пошаљем сунце на починак − да бих могла сањати.  

Како ја живим у сновима? Тамо могу бити ја, 

без притиска и предрасуда. Тамо далеко, у својим 

сновима, ја обишла сам Индију, за мене одувек 

мистичну и неоткривену државу. Тамо ни небо није 

граница. Тамо сам постала уметник. Знате, ја у јави 

насликам све што пожелим, па то касније предам себи 

у сновима. Онда ноћу у сновима отварам своју 

изложбу, приказујем своја дела. У реалности пишем 

песме, приче, преписујем своја осећања, и то по 

разним свескама за време досадних часова у школи. 

Затим те исте песме читам у сновима свом драгом, на 

малој клупи крај језера, док нас обасјава месечина и 

ветар нам лагано мрси косе. Ти што живиш у сновима, 

сажали се бар мало и пошаљи ми комад душевног 

мира, пошаљи ми дан без стреса и без обавеза. 

Желим да се нађемо, ту „међу јавом и мед сном”, да 

ми предаш све те дивне успомене са разних 

путовања, да ми уделиш своје мудре мисли и топле 

савете, и да ми подариш загрљај који ће дуго да траје. 

Јер ја теби јурим − само у твом загрљају осећам се 

сигурно.  

 

 

Седим и пишем ово, па се спонтано спусти 

мисао − зашто немам довољно храбрости да ми сан 

постане реалност? Па знате, прво морамо проћи кроз 

наше највеће страхове и преживети тежак живот, па 

после свега тога истински уживати у заслуженом. Због 

ове сурове јаве мени се ноћу, у сновима, рађају 

најлепше мисли и свићу најлепше зоре. Сигурно сада 

негде у сновима лутам, трчим по облацима, читам неку 

добру књигу, или се пак возим кочијама, дамски, до 

свог двора. Тако силно желим да се сретнемо, ти 

идеална слико моје личности, да те чврсто загрлим, ту 

негде − „међу јавом и мед сном”. 

Полако пролази дан и коначно ћу доћи теби. 

Док завршавам ово дело, ја говорим себи: 

„Остварићеш све своје жеље и сан ћеш преточити у 

јаву!” 

 

Тијана Крагујевић II1 



 

 
 

15 

 

  

Потреба за уметношћу, маштом и оним 

што волимо као бег од сивила живота 

 

           Често се нађемо у неким тешким ситуацијама, 

али је битно да пронађемо вентил који ће нам помоћи 

да боље поднесемо неку ситуацију, неку другу да 

решимо. Или ако не можемо да пронађемо решење, 

онда ће нам вентил, тј. помоћ, бити да проблем 

склонимо у најудаљенији део мисли и на тај начин 

наставимо са животом, уживајући у њему и борећи се 

са следећим препрекама. 

           Уметност, машта, спорт и хоби ће бити наши 

вентили. Некоме једна од ових ствари, некоме све, у 

зависности од тога са којом нијансом сивила смо се 

сусрели. Није битно како, битно је да се ми осећамо 

лепо и ослобођено од свих проблема. 

           Сликаћемо, цртаћемо, певаћемо или слушати 

музику. Лично нећу баш ни сликати ни цртати, али 

писаћу дневник или бојити неку слику са интернета. 

Нећу баш ни певати, али слушаћу музику, можда само 

запевушити који стих. Понекад ћу побећи од стварности 

у живот лика из неког романа, а некада у поступцима 

ликова из различитих књига које сам пре прочитала, 

пронаћи ћу решење за сопствени проблем. Нисам 

велики обожавалац спорта, али сваки вид тренинга ми 

је помогао да се извучем из лоше ситуације. Сигурно је 

да нисам тренирала очекујући да ми сам тренинг 

једноставно поклони или да на тацни решење, али 

после тренинга физички умор ти разбистри мисли, 

олакша тежину проблема и тако приближи решење уму, 

који је тад ослобођен многих ствари, растерећен и 

брже ради, лакше и паметније размишља. Не јури за 

решењем, већ разматра који поступци би могли да 

доведу до њега. Особа којој је у мисли  дошао закључак 

,,Машта може свашта” јесте веома паметна, јер машта 

нас заиста  може одвести било куда. Некада до правог  

 

 

 

решења али чешће само до илузије да имамо решење 

и да је све у реду. Она је у нашим мислима, у нашој 

глави, део нас, јер је она, у ствари, производ нашег 

размишљања. Волим да зажмурим и у буквалном 

смислу маштам како је све дивно, лепо, без грешака и 

мрља у мом досадашњем животу.  

 Не волим само да маштам, волим и да се 

препустим том осећају спокојства. Међутим, више 

волим осећај када се тргнем из маштања и сетим се 

реалности каква год да је она, јер је реалност ипак 

стварност која све нас кад-тад сустигне и даје нам 

осећај стварне особе која ће можда бити и срећнија 

када зна да је нешто сама урадила, побољшала, или 

улепшала себи или другима. Тај осећај је много лепши 

од оног који нас чини изгубљенима у беспрекорности, 

који би ме на крају довео до тога да морам да се 

уштинем и проверим да ли сам стварна особа или само 

продукт своје, или чак туђе маште. Зато се ја не бих 

превише играла са маштом. 

             За вернике вентил може бити и Бог, молитва 

или црква. Јесам верник, иако се не слажем са Богом 

око свих правила које очекује да без одступања 

испунимо и око свих његових очекивања. Верник сам, 

јер у цркви стварно могу пронаћи мир, а ван ње, уз 

молитву и − решење. Неки ће од сивила покушати 

побећи потпуном супротношћу Богу и свим моралним 

правилима. Покушаће да побегну од стварности дуплом 

маштом, како сам одлучила да назовем психоактивне 

супстанце. Велики сам противник тог вентила, јер се 

можемо изгубити и у машти, а у дуплој машти можемо и 

нестати. 

           Потреба да будемо срећни је потреба за свим 

вентилима које сам тумачила. Потреба за срећом је, у 

ствари, потреба за бегом од сивила и мрачнијих делова 

у нашим животима, у мом животу. 

                                                                                                        

Анђела Стојадиновић I1 
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 Живимо у времену у коме млади највише времена проводе за 

електронским уређајима и захваљујући њима, као и брзом развоју дигиталне 

технологије, они располажу оружјима социјалног узнемиравања.  

 Дигитално насиље представља све случајеве  у којима неко користи 

електронске уређаје да би некога намерно увредио, понизио, уплашио или повредио. 

За разлику од насиља које се дешава у директној комуникацији, ова врста насилног 

понашања врши се путем социјалних мрежа и платформи за дељење видео 

садржаја, СМС порука и телефонских позива, имејлова, сликовних порука и видео 

материјала, блогова, форума... а оно што је специфично код ове врсте насиља, јесте 

то што се насилницима пружа могућност анонимности. Нажалост, овакав вид насиља 

је константно присутан, јер је доступност жртве стална. Публика је многобројна, јер 

неограничен број људи се може укључити у дигитално насиље, а с обзиром на то да се 

информације на интернету јако брзо шире, оно што се учини, постави са само два 

клика, за само пар секунди − остаје трајно. Разлог за то је што се информацијама 

постављеним на интернет тешко улази у траг и оне се могу изнова злоупотребити. 

Поред бројних предности, интернет носи са собом и много опасности, као што су: 

• педофилија; 

• онлајн завођење; 

• приступ порногафији; 

• злоупотреба личних података и фотографија; 

• вршњачко насиље (сајбербулинг). 

 Дигитално насиље је најпре заступљено код младих, али постоје и одрасле 

особе, тзв. интернет-предатори, које користе интернет како би успоставиле контакт 

са младима у циљу њихове злоупотребе или сексуалног узнемиравања, што је 

кривично дело. Интернет-предатори прикривају свој прави идентитет, претварају се 

да су неко други – најчешће вршњаци свог саговорника (сличних година и 

интересовања) − скривају се иза лажних имена, надимака и фотографија, све док не 

упознају младу особу и стекну њено поверење. Тада интернет-предатори почињу да 

показују своје „право лице” и да манипулишу и контролишу понашање свог 

саговорника. Обично траже од саговорника да им пошаље своје фотографије или 

видео снимке без одеће, или у некој провокативној пози. Исто тако, сами шаљу 

својим саговорницима фотографије, видео снимке, линкове са експлицитним 

сексуалним садржајима... Када дођу у посед личних садржаја, почињу да уцењују 

своје саговорнике и да траже упознавање са жртвом. 

 Дигитално насиље се 

дешава у виртуелном свету где 

није могуће физички повредити 

или угрозити неку особу, али 

насиље које се дешава у 

директној комуникацији престаје 

удаљавањем од особе која се 

понаша насилно,  док се 

дигитално насиље одвија и када 

жртва искључи електронске 

у р е ђ а ј е , ш т о у т и ч е н а 

самопоштовање и самопоуздање 

појединца. 

 

Дигитално насиље 
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 Како разликовати шалу од насиља? 

 

 Оног тренутка када се други смеју теби уместо са тобом, онда је шала 

отишла предалеко. Уколико се то настави и након твоје молбе да они престану са 

таквим понашањем, јер се ти осећаш узнемирено због тога, онда можемо да 

говоримо о насиљу. 

 Последице дигиталног насиља: 

 •менталне - осећај узнемирености, непријатности, усамљености; 

 •емоционалне - осећај срама,  губитак интересовања за ствари у којима је 

особа пре уживала; 

 •физичке– умор, губитак сна, као и симптоми попут болова у стомаку и 

главобоље; 

 •у екстремним случајевима дигитално насиље може чак довести до тога да 

особа изврши самоубиство. 

 

НЕ ЧИНИ ДРУГИМА ОНО ШТО НЕ БИ ВОЛЕО ДА ЧИНЕ ТЕБИ! 

 Уколико мислиш да си жртва дигиталног насиља, потражи помоћ од особе 

којој верујеш (родитеља, старатеља, блиског члана породице). Такође, за помоћ се 

можеш обратити одељењском старешини, педагогу школе или школском Тиму за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. А ако не 

желиш да се обратиш особи коју познајеш, можеш позвати бесплатан број 19833 

(Национални контакт центар за безбедност деце на интернету). 

 

 

Милица Васић IV3 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
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Ученички парламент   

Ученички парламент Медицинске школе (УП) је, 

осим својих редовних седница и обавеза, организовао 

низ друштвено-корисних акција и ове школске године. У 

школској 2018/19. имали смо низ успешних акција о 

којима сте могли да прочитате у прошлогодишњем 

издању школског часописа. 

У мају 2019. смо, у оквиру Дана школе, 

организовали прво окупљање и прву заједничку седницу 

свих средњих школа у Браничевском округу. Седници је 

присуствовало по 3 представника из следећих средњих 

школа: Техничка школа ,,Никола Тесла” са Домом 

ученика Костолац, Гимназија из Петровца, Пожаревачка 

гимназија, Економско-трговинска школа Пожаревац, 

Пољопривредна школа са домом ученика ,,Соња 

Маринковић” из Пожаревца, Музичка школа ,,Стеван 

Мокрањац” из Пожаревца, Политехничка школа из 

Пожаревца, Гимназија ,,Милоје Васић” из Великог 

Градишта и Медицинска школа Пожаревац као домаћин. 

Ова седница је имала за циљ упознавање рада ученичких 

парламената из других школа и размењивање искустава, 

сугестија и идеја.  

Од септембра 2019. смо поново  покренули 

акцију сакупљања чепова у оквиру акције ,,Чеп за 

хендикеп”. У холу школе је постављена кутија где су 

ученици школе, а и запослени, могли  да одлажу 

пластичне чепове намењене за рециклажу а прикупљен 

новац донира се у хуманитарне сврхе.  

Дана 19. новембра 2019. били смо учесници 

хуманитарног концерта „За Милију”, у сарадњи са 

удружењем ,,Коло српских сестара”. Ученички парламент 

Медицинске школе иницирао је ову акцију, док је ,,Коло 

српских сестара” преузело организацију, при чему су се 

радо одвазвале и остале средње школе из Браничевског 

округа. Приредба је била и више него успешна а ми смо 

успели да скупимо преко 200 000 динара, намењене за 

лечење шестогодишњег дечака Милије Милановића.  

Од 2. до 6. децембра 2019. реализовали смо низ 

акција везаних за Светски дан борбе против сиде. У 

понедељак, 2.12.2019. смо свим ученицима и 

запосленим лицима у школи делили црвене тракице као 

симбол солидарности према људима који су оболели од 

ове опаке болести. Вања Милановић и Милица Васић, 

ученице одељења IV3, организовале су предавања на 

тему ,,ХИВ/СИДА” током целе недеље на часу одељењског 

старешине у свим одељењима II и III разреда наше 

школе. 

У првој половини децембра ученици Медицинске 

школе су, на иницијативу УП, сакупљали слаткише за 

новогодишње пакетиће за чланове Центра за дневни 

боравак деце и омладине ометене у развоју, где су 

представници УП њима лично уделили пакетиће.  

Дана 9. марта 2020. УП, заједно са Ученичком 

задругом Медицинари, организовао је акцију поводом 

Светског дана жена. Чланови парламента су направили 

преко 400 честитки у облику срца, које су поделили свим 

вршњакињама у школи  и особљу женског пола.  

Дана 13. марта 2020. УП је организовао 

ванредну седницу, с циљем подизања свести о значају 

хигијене, здравља и превенције. Професорка Сунчица 

Урошевић је одржала и предавање.  

Новонастала ситуација није утицала на активност 

УП, па смо 21. марта 2020. обележили Светски дан 

солидарности са особама које имају Даунов синдром. 

Ученици школе су фотографисали како носе различите 

чарапе и те фотографије смо објавили на нашем 

инстаграм профилу @upmedicinskapo. Различите чарапе 

су симбол солидарности а нас ова пандемија није 

спречила да своје активности наставимо, само на мало 

другачији начин 

Бити председник УП није лако, носи низ 

одговорности и жртвовања са собом, али ово је једно од 

најлепших искустава у мом животу. Бити део овакве 

заједнице, која је у најтежим тренуцима била компактна и 

јединствена, посебна је част. Сати које смо   проводили 

заједно планирајући акције и људи који су тако брзо 

постали пријатељи на које могу увек да се ослоним, нешто 

су најдрагоценије што је могло да се догоди током мог 

школовања.  

 

Вања Милановић IV3, председник УП 
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Прича о овој представи почиње као и било која друга 

прича. Професорка Јелена улази у учионицу са идејом о 

новој представи по имену „Ординација”. Ишчитавајући 

текст, схватамо да заправо ликове у представи,  

препознајемо у људима који нас окружују. На првој читачкој 

проби препознајемо изврстан комад комедије Слободана 

Симића. Ово је била једна ваннаставна активност која је,  

морам признати, одузимала доста времена у самој 

припреми, али било ми је задовољство на проби гледати 

како моји другари маестрално износе улоге које су добили: 

Слађану Лукић у улози „плавуше”, Вању Милановић у улози 

медицинске сестре, Вељка Станковића у улози доктора, 

Филипа Ћирића у улози пацијента, Михаила Станковића у 

улози мафијаша, Луку Васиљевића у улози пацијента 2, али 

морам признати да ми је било задовољство износити улогу 

аутомеханичара у улози доктора. Како су пробе одмицале,  

тако смо ми сви постајали све бољи и бољи, срж представе 

и самог сценариа су полако достизали свој прави лик. 

После великог труда и много издвојеног времена, дошао је 

дан премијере. Режија професорке Јелене била је детаљ 

који је употпунио и сам сценарио, док је сценографија 

професорке Сандре Кузмановић, ученица Јане Јосимов и 

Тијане Белчић, заокружила једну целину. Неки од глумаца 

су први пут стали на позоришне даске, самим тим и трема 

је била велика, али изборили смо се са тим и представу 

извели без и једне грешке. Смех публике током представе 

био нам је доказ да ми то стварно добро радимо. Осећај 

док изводите нешто у шта сте уложили доста труда, а 

притом то се свиђа неком другом и он то награђује 

аплаузом, јесте неописив. Представа је испраћена 

огромним аплаузом, а ми кућама отишли срећни 

задовољни и поносни. Учинили смо поносним све наше 

професоре, одељењске старешине Јасминку Стојановић и 

Ивану Љубеновић, и све остале ученике наше школе. На 

самом крају, као шлаг на торту, дошле су и награде за 

режију, главну мушку улогу и споредну улогу.  Ето, имао сам 

ту част и срећу да баш ја будем та главна мушка улога, али 

та награда не умањује учинак осталих мојих другара и 

глумаца, већ и њихов рад награђује, јер сигурно не бих 

могао да изнесем улогу на тај начин да није било њих.  

Ова представа остаће као једна које ћемо се радо 

сећати и радо је препричавати. Једино ће ми бити жао зато 

што није извођена неколико пута већ само једном, али 

ипак ће остати заувек.  

 

                                                           Стефан Васић IV2 

„Ординација” 
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Сви за једног један за све!!! 

    Идеју да се рализује акција прикупљања новчаних 

средстава за оболелог дечака Милију Милановића, 

предложили су чланови Ученичког парламента Медицинске 

школе и представници одељења III2 на другој редовној 

седници Парламента у октобру. Разговарали смо како 

бисмо могли да реализујемо акцију и дошли смо на идеју 

хуманитарног концерта.   

    У мају 2019. г., наша школа је одржала прву заједничку 

седницу свих средњих школа у Браничевском округу. 

Поведени добрим искуством и сарадњом са ученицима из 

других школа, желели смо да наставимо сарадњу и да нам 

се придруже у овој племенитој акцији. Своју идеју смо 

предложили удружењу ,,Коло српских сестара”, које је радо 

организовало овај концерт. Центар за културу је обезбедио 

да 19. новембра 2019. добијемо салу. Тада почињу 

званичне припреме за концерт. У нашој школи се 

одржавала аудиција за учеснике која је била 7.11.2019. 

Аудиција је прошла у најбољем реду и имали смо прилику 

да видимо колико су ученици Медицинске школе 

талентовани. Непосредно након достављања дописа свим 

средњим школама у Пожаревцу и Костолцу организовали 

смо састанак ком су присуствовали координатори − 

председници ученичких парламената. Договарали смо се 

око подела дужности и сакупили списак учесника. 

Припреме су текле и сви смо били узбуђени јер ћемо моћи, 

барем мало, да помогнемо Милији. Дана 19.11.2019, на 

дан приредбе, имали смо генералну пробу, где смо се сви 

званично упознали. Могла се осетити позитивна енергија и 

слога у ваздуху. Одбројавали смо минуте од почетка 

приредбе а сала је већ била скоро пуна. У холу Центра за 

културу поставили смо кутију са Милијином сликом и жиро 

рачуном на који се могао уплатити новац. Поред нас, ту су 

били и професори, координатори и представници 

парламента. Учесници наше школе су дочекали све госте и 

поделили програм а убрзо су почела светла да се гасе. Тада 

је почела магија.  

    Ја сам отворила овај хуманитарни концерт и поздравила 

све присутне, као и све учеснике и све добре и племените 

људе који су помогли у реализацији овог концерта. У 

публици није било ниједног празног места, било је чак и 

људи који су стајали са стране. Наша слога је успела да 

напуни салу, што ретко која приредба може. Тачке су 

пролазиле а публика је певала са нама. Ту енергију никада 

нећу моћи да заборавим. И на крају − успели смо да 

сакупимо преко 200 000 динара и ту јачину аплауза никада 

нећу заборавити. Сви смо на крају изашли на сцену и 

певали а о овом концерту се причало данима. Оно што нас 

је ,,оборило с ногу”, јесте Милијина рекација када је видео 

делић концерта.  

    Наше мало је некоме пуно а ми смо били јединствени и 

доказали смо да када смо заједно − можемо све. 

 

Вања Милановић IV3 
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 „Пружимо руке” 

             Дана 24.4.2019. године од 19 часова, у Центру за културу Пожаревац, одржан је хуманитарни 

концерт под називом „Пружимо руке”. 

 Концерт је организован од стране ученичких парламената средњих школа Пожаревца и Костолца. 

 Средства сакупљена од продаје карата и донација прослеђена су за лечење нашег малог 

суграђанина. 
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 Потрага за Деда Мразом 

 

Наше драге ученице, медицинске сестре − васпитачи 

из одељења III3, дана 23.12.2019. г. у вртићу „Даница 

Радосављевић”, у време вежби са наставником 

Маријом Јотов, извеле су новогодишњу представу за 

децу под називом „У потрази за Деда Мразом”. 

Поред наших ученица, значајне улоге су имале и две 

васпитачице вртића, Анита Илић и Ирена Марковић. 

Представу за децу је са ученицама припремала и 

реализовала Тања Илић, наставник српског језика и 

књижевности. 

Ова представа је још једна у низу фантастичних, 

заједничких активности које наша школа годинама 

реализује, негујући сарадњу са Предшколском 

установом „Љубица Вребалов”. Ми смо уживали као 

гости, а надамо се да је ово било и лепо изненађење 

за дечицу и њихове васпитачице, наше домаћине. 

Ова представа је доживела своје поновно извођење 

24.12.2019. пред малишанима чланова колектива 

Медицинске школе приликом доделе новогодишњих 

пакетића. 

Дана 25.12.2019. посетили смо и другаре у Центру за 

дневни боравак деце и  омладине ометене у развоју. 

Претходно, акцијом Ученичког парламента, током 

децембра, направили смо новогодишње пакетиће, 

које смо и поделили након потраге за Деда Мразом. 

Наши пријатељи из Центра су нас заузврат 

обрадовали мини-концертом и журком. 
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Креативност ученица III3 и током 

пандемије  

 

Своју креативност и хуманост ученице III3 

исказале су и током пандемије вируса у 

условима наставе на даљину, спровевши у 

дело идеју да у актуелним условима забаве и 

едукују најмлађе прављењем кратке онлајн 

представе за децу. Ученица Јелена Ђурђевић 

открила нам је како су дошле на идеју: „У 

заједничкој групи одељења писалe смо о 

идејама како да помогнемо барем мало 

родитељима деце током овог стања. Хтеле 

смо ми да глумимо али је то звучало мало 

неизводљиво. У разговору са Јеленом 

Јанковић дошле смо на идеју позоришне 

представе јер је она тада радила на домаћем 

задатку свог брата, који је први разред 

основне школе. Правили су позориште 

сенки. Истраживале смо на интернету и 

схватиле да деца не могу баш најлакше да 

схвате важност хигијене, поготово током 

овог стања. Нашла сам стару кутију за 

ципеле које сам претворила у мало 

позориште са луткицама и чаробњаком на 

штапићима. На интернету смо тражиле 

песме везане за хигијену, на основу којих 

смо прилагодиле текст саме представе. 

Имена лутака смо дале насумично, био је 

циљ да име буде што краће како би текст 

дошао до изражаја. Чаробњак је добио име 

Ковид, сходно вирусу који тренутно влада. 

Поделиле смо улоге, преко апликације за 

снимање звука снимале смо текст који смо 

уз помоћ едитовања убациле у сам снимак. 

Све је снимљено обичним телефоном, док су 

сви реквизити направљени од папира. 

Иначе, снимак представе пуштао се и 

вртићким групама у Петровцу. Снимак је 

генерално дошао до много родитеља јер смо 

га и саме делиле. Деца најлакше уче кроз 

игру и занимљиве цртаће. Такође, сматрале 

смо да деца данас не посећују довољно 

позориште, па се можда након ове 

представе мало више заинтересују или чак 

покушају да уз помоћ кутије и папира 

направе своју причу.”  

 

 Учествовале су: Јелена Јанковић 

(текст), Јелена Ђурђевић (снимање и 

едитовање), Ана Богић (лик Таре), Миља 

Ивановић (лик Маше), Тијана Перић (лик 

чаробњака Ковида), Магдалена Пајкић 

(наратор). 
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Пројекат сарадње са Војском 

Србије  

 

У понедељак, 28.10.2019. г. ученици 4. 

разреда (по 5 ученика из сваког 

одељења) присуствовали су обуци из 

пружања прве помоћи и самопомоћи у 

касарни „Павле Јуришић Штурм”. У 

реалистичком приказу и првој помоћи 

је учествовало 16 ученика 2. и 3. 

разреда (II2, II3 и III2), а реализатори 

ове обуке били су наши наставници 

здравствене неге Ружица Лазић, Маја 

Станчић и Миомир Ђорђевић. 

„Млади и медијска писменост” 

Дана 11.12.2019. године, наша школа је 

учествовала у пројекту Центра за развој 

локалних медија под називом „Млади и 

медијска писменост”. Пројекат је подржао 

Град Пожаревац. Реализоване су три 

радионице са темом „Медијска 

писменост” за ученике 1. разреда који 

похађају наставу Грађанског васпитања; 

реализатори су били: Миша Тадић и 

Марко Тадић. 

„Популарна демократија” 

Наша школа је 16. 12. 2019. г. била 

учесник у пројекту под називом 

„Популарна демократија”, у организацији 

Факултета политичких наука и 

Вестминстерске фондације за 

демократију. Овај пројекат је подржан од 

стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

Одељење III1 (лабораторијски техничари) 

је у присуству наставника Јелене 

Димитријевић и Јелене Митић Манојловић 

учествовало у двочасовним радионицама 

са двоје едукатора. 

https://www.jelena.edu.rs/wp-

content/uploads/2019/03/hemija-

700x426.jpg 

 

Васкршња изложба 

У сусрет Васкрсу, једном од највећих хришћанских празника, 18.4.2020. 

у специфичним условима рада и током ванредног стања, уприличена је 

виртуелна изложба ускршњих јаја и декорација на страници наше школе.  

Изложба је резултат тимског духа, дело ученика свих разреда и одељења 

Медицинске школе у Пожаревцу. Организатор изложбе је била педагог 

школе Јелена Ђуровић. 
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Буди ђак Медицинске школе на један дан 

У склопу припрема за пројекат Упознајте нас / Буди ђак Медицинске школе 

на један дан у децембру 2019. г. у нашој школи је реализован низ 

интересантних предавања за будуће средњошколце. Међутим, највише 

пажње је привукло предавање и активност које су у среду 11.12.2019. 

реализовали наставници хемије Драган Стојановић и Гордана Стојановић за 

ученике ОШ „Доситеј Обрадовић”. Координатор пројекта је наставник 

српског језика и књижевности Јелена Митић Манојловић, а реализатори ће 

бити већина наших наставника. Неки од циљева овог пројекта, који ће 

трајати до пролећа, јесу развој сарадње и отвореност ка школама и 

популаризација науке у раном узрасту. 
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Све је почело у Удружењу грађана „Шанса” 

учествовањем у обуци за каријерно вођење и 

саветовање младих из рањивих група. Захваљујући 

нашој професорки енглеског језика Ивани Љубеновић, 

ми смо сазнале за обуку и пријавиле смо се. Затим нас 

је професорка упутила до Удружења, а тамо су нас 

дочекали Иван Гојковић и Биљана Игњатовић, тренери 

на обуци, и Владан Бошковић, асистент. 

Организација „Разливалиште” је контактирала 

наше удружење. Затим је одржана кратка презентација 

о пројекту Generation Unlimited, који се први пут 

спроводи у Србији. Циљ пројекта је да млади оформе 

тим од 3 до 5 чланова и пријаве се са проблемом који 

најчешће захвата младе и решењем. Нас четири, 

Софија, Неда и Аница из Медицинске школе, као и 

Анђела из Пољопривредне школе, написале смо 

и послале пријаву са називом теме „Ствари које 

се не уче у школи, а потребне су за свакодневни 

живот”, као и са потенцијалним решењем. Стигао 

нам је мејл са обавештењем да смо прошле 

први круг и да следи интервју. Током интервјуа 

постављана су питања везана за наш пројекат, 

на која смо успешно давале одговоре. Од укупно 

60 пријављених тимова изабрано је 10, међу 

којима смо и ми. Прошавши други круг, следећи 

корак је био вебинар на коме смо добиле 

основне информације о ономе што нас очекује 

на радионицама у Вршцу. 

Дана 26.2.2020. кренуле смо за Вршац, 

а радионице су почеле дан после. Упознале смо 

се са менторком Полином, иначе најмлађом, али 

са великим искуством у омладинском активизму 

и многим другим стварима. 

Прва два дана састојала су се из занимљивих 

радионица. Почели смо од проблема, да бисмо на 

крају дошле до решења проблема који желимо да 

решимо. Трећи дан је био најизазовнији, јер смо тада 

морале свој пројекат да презентујемо пред жиријем и 

осталим тимовима. Пре презентације смо осмислиле 

распоред одржавања вршњачких радионица које ћемо 

спровести у наредна 3 месеца, а као врхунац нашег 

пројекта биће одржана трибина. Затим смо осмислиле 

концепт који ћемо представити и који је морао да се 

уклопи у 5 минута датог времена. Свака је увежбавала 

део који ће презентовати, а када је дошао тај тренутак, 

друге по реду, са позитивном тремом, представиле смо 

наш пројекат свима. Чланови жирија су били 

представници УНИЦЕФ-а, Мајкрософта, УНДП-а... 

Жирију смо представиле наш проблем 

„Формално образовање не припрема средњошколце 

за даљи живот”, као и решење које подразумева 

радионице са младима и вебсајт који би пратио 

радионице, али на коме се може наћи још пуно 

садржаја који би им помогао. Након 

презентовања жири нам је постављао питања 

на која смо одговарале сигурно, убедљиво и 

што је најбитније − биле смо сложне.  

 

Tим НАСА  
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Након осталих презентација, већ 

обесхрабрене због јаке конкуренције, чекале смо 

резултате − проглашење 5 тимова који ће добити 

финансијску подршку у износу од 1000$. Наше 

проглашење је уследило четврто по реду. Овим се 

отворила могућност да одемо на светско такмичење 

и добијемо финансијску подршку у износу од 20 000 

$. Само два тима од пет који се најбоље покажу у 

реализацији пројекта, добиће ту прилику. Ван себе 

од среће, са сузама у очима и још увек несвесне 

постигнутог успеха, примиле смо диплому, као и 

многе честитке, топле речи и загрљаје. У том 

тренутку смо схватиле колико излазак из зоне 

комфора, кратак временски период и нова искуства 

могу да промене човека из корена. Дефинитивно 

нисмо исте особе пре и после одласка у Вршац. 

Откриле смо нове могућности које ће нам много 

помоћи у остатку живота. 

Схватиле смо да су за успех највише 

потребни воља и напоран рад. Иако смо током три 

напорна дана имале доста успона, али тако и 

падова, нисмо одустајале, а на крају се цео труд 

исплатио. Кренуле смо овим путем са циљем да се 

забавимо, упознамо нове људе, али да пре свега 

научимо нешто ново. Пут нас је одвео до успеха о 

ком нисмо ни сањале. Захвалне смо на сваком 

искуству, лекцији и новом познанству јер нису 

ствари оно што мења човека, већ његова искуства. 

 До сада смо већ доста напредовале у 

реализацији свог пројекта. Направиле смо своје 

друштвене мреже и сајт на коме се могу наћи 

радионице, анонимна саветоваоница, брзи рецепти 

и још много тога. Прва радионица која носи назив 

„Како бити продуктиван и искористити време у 

карантину на најбољи начин?” већ је на сајту, а у 

току су и припреме за наредну. Надамо се да ће вам 

материјал који објављујемо на сајту и друштвеним 

мрежама бити занимљив и поучан и да ћемо успети 

да вам помогнемо у решавању свакодневних 

изазова са којима се сусрећемо. Тим НАСА ће 

наставити да вредно ради на свом циљу и надамо се 

да ћемо успети заједно да растемо и постанемо 

најбоља верзија себе! 

Неда Младеновић III2 

Софија Стојановић IV1 

Аница Живковић IV4 



 

  

30 

       Ликовно стваралаштво 

Анђеоски таленат 

 

 Размишљајући о Даници Цокић, питам се ко је 

крив (заслужан) за све ово, или… Имали смо  прилику,част 

видети, осетити нешто несвакидашње − њен таленат, 

садржан у сваком потезу четкице, гласу.  

 За четири године које је провела у нашој школи, 

сведок сам њеног ликовног израстања. Оснивајући 

ликовну колонију средњих стручних школа, нисам ни 

слутила да то може превазићи не само моја, него и 

очекивања људи око нас. Даница је од почетка са нама, 

не само као учесник него и једна од оних који освајају 

прва и друга места, увек у врху међу четрдесетак 

учесника. Од 2018. г. постаје члан УЛИС-а „Милена 

Павловић Барили”, када почиње активно да излаже своје 

радове на колективним изложбама. Иза себе има велики 

број радова, изложби на којим би могли да јој позавиде и 

старији уметници (Руски дом Београд, визиторски центар 

Голубачке тврђаве, Центар за културу Пожаревац, Црква 

Св. Тројице, Свечана сали Скупштине општине Града 

Пожаревца, Савремена галерија Пожаревац, Центар за 

културу Костолац). Излагала је у склопу пројекта Један 

излог једна слика. Њен мурал стајаће још дуго на  

дворишном зиду Политехничке школе... 

 Такође, учесник је хуманитарног пројекта 

Пожаревац и ми, где је део слика поклоњен болници у 

Пожаревцу. Није то једина хуманитарна акција у којој је 

Даница учествовала. Последња је она на којој је 

представљала нашу школу и свој рад Св. Саве дала на 

аукцијску продају, где су средства преусмерена у 

хуманитарне сврхе. 

 Поред сликарства, њена велика љубав је и 

музика. Паралелно са Медицинском школом уписује и 

соло певање у класи проф. Марте Благојевић. На 

Међународном музичком фестивалу у Аранђеловцу осваја 

прво место. Следеће године на Републичком такмичењу у 

Београду − такође  прво место. 

  

 Постоје „печати различитости”, они који су 

судбински и опредељују шта ће ко постати у животу. Надам 

се, можда претенциозно, да ће Даница смоћи снаге да 

кроз храбро пронађене, дубоко схваћене успомене, кроз 

искуства танано преведена, пребрази пролазну стварност 

у трајну будућност уметности... 

 

                                                                                Татјана 

Докмановић,  

наставник ликовне културе 

                                                                                                                           

 

Ивана Цанић, IV1 Софија Стојановић III1 



 

 
 

31 

 

 

Ивана Цанић, IV1 
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      Екскурзије  

 

Екскурзија ученика II разреда 

Екскурзија је реализована крајем септембра 2019. г. на релацији 

Пожаревац – Нови Сад – Суботица – Пожаревац. 

Ученици су посетили Бању Врдник, Сремске Карловце, Петроварадин, 

дворац Дунђерски, Палић, Градски музеј и Већницу у Суботици. Обишли су и 

родну кућу и Музеј Михајла Пупина у Идвору, као и Галерију наивне 

уметности у Ковачици. 

Лепо време, ведар дух и дружење ученика, али и богат садржај 

дестинације коју су ученици изабрали, допринели су да и ова екскурзија 

остане у лепом сећању свих нас. 
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ЕКСКУРЗИЈА IV РАЗРЕДА 

Ова октобарска, матурантска екскурзија 

била је прави начин да се још више 

зближимо, упознамо и дружимо. 

Боравили смо у месту Лидо ди Јесоло, 

популарном летовалишту познатом по 

пространој пешчаној плажи, и уживали 

обилазећи италијанске градове, на чију 

лепоту готово нико не може остати 

равнодушан. У Венецији смо посетили 

Тамницу, Мост уздаха, Дуждеву палату, Трг 

Св. Марка, Цркву Св. Марка, Риалто и 

цркву Санта Мариа дела Салуте. 

Романтичну Верону памтићемо по посети 

Јулијиној кући, Падову по Св. Ђустину, 

Базилици Св. Антона... Очарале су нас 

лепоте бање Сирмионе, улице Трста, 

његове базилике Сан Ђуста и Трга 

уједињења Италије. 

Пуни утисака, наши матуранти и даље, са 

осмехом на лицу, препричавају ових 

посебних, незаборавних пет дана које су 

провели заједно. 
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Спорт 

     Наши ученици су, са својим наставницима Сандром 

Кузмановић и Миланом Јовићем, остварили и завидне 

спортске резултате. Издвајамо следеће резултате: 

 

Окружно такмичење у атлетици: 

Дуња Грујичић IV3 − 1. место у бацању кугле; 

Никола Томић IV1 − 1. место у бацању кугле; 

Невена Томић IV3 − 1. место у скоку у даљ; 

Милица Давидовић IV3 − 2. место у трчању на 100 метара. 

Окружно такмичење у стоном тенису: 

Женска екипа (Милица Милосављевић, Кристина 

Арсенијевић и Јелена Никодијевић) − 1. место и изборен 

пласман на Републичко такмичење. 

Градско такмичење у баскету: 

Мушка екипа − 2. место. 

Градско такмичење у кошарци: 

Мушка екипа − 4. место.    

Градско такмичење у рукомету 

Мушка екипа − 5. место. 

Градско такмичење у малом 

фудбалу 

Женска екипа − 1. место; 

Мушка екипа − 4. место. 

Градско такмичење у 

одбојци: 

Женска екипа − 2. место. 

Такође, у овој школској 

години одржани су и 

школски турнири у малом 

фудбалу и баскету. 
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