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ребродили смо наш
први број. Сад нам
је мало лакше јер замерки
на наш први број није било.
Док сте уживали у првом
издању „Каплара“, ми смо
вредно припремали наш
други број. У њему можете
прочитати о свим активностима ученика наше школе
током школске 2015/16.
године. Такмичења ни ове
године нису изостала. Ученици наше школе постигли
су завидне резултате на такмичењима из руског језика, математике, географије,
књижевности, литерарним
конкурсима.
Учествовали су и на так-

РЕКОНСТРУКЦИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

мичењима из страних језика, рецитовања. Организован је и школски турнир у
фудбалу. Креативна група
„Маштарије“ својим радовима обележавала је сваки
празник. Радови ученика
Ликовне секције налазе се
у ходнику школе на првом
и другом спрату. Мало смо
и путовали. Ишли смо на
Сајам књига, у Италију, Сарајево и Дубровник. О свему овоме, као и о многим
другим стварима за које
сматрамо да ће вам бити
интересантне, можете детаљније прочитати у овом
броју.
Новинарска секција
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20. марта 2016.године у Љигу потписан је уговор о реконструкцији наше школе. Радови на обнови школе почеће
1. јуна и предвиђено је да буду спроведени у року од 60
дана. Приликом обиласка школе премијер Вучић је рекао:
„Свако дете мора да има једнаке шансе и услове за образовање. Наша обавеза је да улажемо у децу, у будућност
Србије.
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С поносом представљамо ученике који су у току ове школске године постигли запажене резултате
и пласирали се у ранг такмичења на републичком нивоу

Дуња Новаковић - ученица друге године гимназије
пласирала се на такмичење
из књижевности под називом
Књижевна олимпијада.

Милица Ђорђевић - ученица прве године гимназије
пласирала се на Републичко
такмичење из математике

Лазар Томовић - ученик друге године гимназије
освојио је треће место на
такмичењу из географије под
називом Национална географска олимпијада.

Јелена Тадић - ученица
IV године смера туристички
техничар пласирала се на Републичко такмичење из руског језика.
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Љиг је општина у Колубарском округу која се простире
на 279 километара квадратних. Налази се у западном делу
Шумадије. Недалеко од Љига, на око 8 километара, налази
се планина Рајац.
Прво забележено историјско помињање имена нашега
града повезано је са селом Гукош. Име села Гукош по први
пут се појављује на карти аустријске окупационе администрације из периода од 1717. до 1739. године под именом
Кукоци. У тим подацима појављује се име Љига као административно - војне области. Сам назив града потиче од
истоимене реке која протиче кроз ово место.

Г Р А Д
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бру 1914. године вођена је под командом генерала Живојина Мишића. У знак сећања на победу народа, која је
извојевана уз помоћ генерала Мишића,3. децембар обеле-

жава се као Дан општине Љиг и овим поводом додељује
се Плакета ,,Ђак каплар’’ . Ђаци каплари су били младићи
који су у најтежим тренуцима својој отаџбини помогли и
отишли у рат. Послато је 1300 ђака, а њих 400 је погинуло
управо на овим просторима. На планини Рајац налази се
споменик посвећен ђацима, а у Љигу средња школа носи
Села која се налазе у оквиру ове општине представљају
праву збирку културног и историјског наслеђа. На само
неколико километара од Љига налазе се трагови византијског доба и средњовековне државе. У Славковици, селу у
близини Љига, налазе се рушевине манастира Ваведење.
Рушевине манастира су под заштитом Републике Србије,
као споменик од изузетног значаја. Из овог периода су и
два саркофага за које се сматра да припадају деспоту Ђурађу и Стефану Бранковићу. Легенда каже да је са њима
сахрањена и деспотова жена која је у народу позната као
Проклета Јерина.

назив „Хиљаду триста каплара“.
У првој половини 20. века Љиг се развијао, изграђивао,
ишао напред ка светлијој будућности. Томе је допринела
прва железничка станица која је саграђена 1917. године
близу данашњег центра града. Још увек се у народу памти чувени „Ћира“. Прва апотека отворена је 1928. године,

средња школа 1945. године, а суд 1947. Не треба заборавити ни биоскоп.
Када погледамо историјски развој Љига, видимо да
је био знатно развијенији у прошлости него данас. Нема
више воза, биоскопа, фабрика ...Ваљда је на то утицало
Када говоримо о историји Љига, морамо напоменути
важне историјске догађаје који су се одиграли на овим
просторима. Колубарска битка, које се одиграла у децем-
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опште стање у нашој земљи. Остаје нам само нада да ће
ствари једнога дана кренути узлазном путањом.
Александра Лукић, III4

јун 2016.
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ЗБОГОМ ОДБОЈКО!
Завршила се још једна
одбојкашка сезона. Због
школских обавеза сестра
и ја највероватније нећемо више тренирати. Треба
да вратим дрес, тренерку,
али део мога срца остаће
у школској сали у Љигу.
Остаће одбојкашке лопте,
звиждуци пиштаљке, аплаузи, радост и сузе, а ја морам даље.
Тренирала сам одбојку
12 година. Сестра, другарице из Љига, две девојке
из Београда тренирале смо
свако вече, викендом играле утакмице, смејале се
и плакале, научиле да будемо тим. Хвала одбојци!
Она нас је научила како се
теба понашати. Да мораш
да даш све од себе, да се
бориш, да признаш грешку
и прихватиш пораз. Да размишљаш о освајању сваког
поена, сета, утакмице. Да
побеђујеш за себе, екипу,
клуб, навијаче. Да се радујеш. Да се браниш, нападаш, примаш ударце, блокираш, надмудриш, падаш
и дижеш се као да ништа
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није било. Обучеш дрес,
патике, ставиш штитнике,
изађеш на терен и ништа
друго није важно.
Одбојка је живот, сузе,
бол, упорност, мука, брига
за екипу. А ако си спортиста на терену, бићеш спортског срца и у животу. Ми
крећемо у нову битку – на
факултет. Хвала тренерима
који су били уз нас, учили
нас, подржавали, понекад и критиковали. Хвала
Лану, Боци, Мишку, Дади,
а посебно тренеру Марку,
који је сваку нашу повреду
одболовао, а успех учинио
још већим. Веровао је у
нас, тешио нас и саветовао.
Учинио је да сваки одлазак на утакмицу буде пропраћен дружењем, разговорима, малим излетима. Са
осмехом на лицу сећаћемо
се одбојке.
Млађе девојке кренуле
су нашим стопама. Надам
се да ће их бити још више.
Ми ћемо навијати за њих и
срцем бити уз „Спартак“ .
Јана Којић, IV1

РА Д И О Н И Ц А У „ В И Н Ч И “

Средњошколско доба је
доба када постајемо зрели
људи, свесни света у коме
живимо. Угао гледања на
многе ствари се мења, радознали смо, жељни нових
сазнања.
Свет науке ме привлачи још од првих разреда у
основној школи. Средња
школа ми је омогућила да
своја сазнања проширим и
да своја интересовања усмерим ка областима науке
која ме посебно интересују.
Одувек сам се питао од чега
је изграђен свет око мене,
шта га покреће. Одговоре
на ова питања нашао сам у
оквиру биологије. Врхунац
мог истраживачког рада
је учешће у научној радионици која је била организована од стране Нуклеарног института „Винча“.
Тема радионице је била:
„Како ћелија одговара на
изазове из спољашње средине¬“? Посебан значај у
оквиру ове радионице дат
је зрачној терапији канцера
плућа. Организовали смо
разне врсте експеримената
и видели смо како ћелије
канцера реагују на агенсе
из спољашње средине, као
што су зрачење и разни лекови. Експеримент у коме
сам ја учествовао састојао
се из неколико фаза. Најпре
смо посматрали ћелије
канцера под микрскопом и
уочили смо да су у интензивној деоби. Затим смо их
припремили за зрачење и

третирали дозама од 1, 1,5 и
2 греја. Последња фаза експеримента је дискутовање
о резултатима експримента. Резултате истраживања
ћемо презентовати на От-

вореним вратима у „Винчи“
11. маја.
Осећао сам се привилегованим због учешћа у
овој радионици, нарочито
због тога што је јако мали
број средњошколаца имао
могућност да буде активни учесник ове радионице.
Упознао сам неколико истраживачких радника, међу
којима је и Оливија Кет,
која је уједно била и наш
координатор истраживања.
За мене, као будућег доктора медицине, ово је било
непроцењиво искуство које
ћу моћи да искористим у
наставку свог школовања.
Иван Бушић, IV1

јун 2016.
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чешће младих
у друштву и
друштвеним
активностима данас представљају све чешће водећу
тему у медијима, која је
увек и изнова актуелна.
Развијеност волонтерског
активизма и волонтирања је
значајан параметар који говори о развијености једног
друштва. Какав положај има
наша земља и на који начин
она брине о својим младима? Да бих нашао одговоре
на ова питања и пажљиво
уочио сличности и разлике
између наше земље и других земаља запутио сам се у
Немачку, на путовање чија
је сврха управо била волонтирање и размена искустава
о волoнтeризму.
Наше путовање и посета Немачкој настали су као
плод сарадње две компаније
које се управо баве социјалном заштитом и промовисањем омладинског волонтеризма, IDC-a и ASB-a,
које су на себе преузеле
трошкове нашег боравка.
Такође, ASB је организовао
интерактиван састанак чија
је тема била сврха волонтирања, као и колико је важно да млади буду значајан
фактор у друштвенима збивањима. Кроз низ активности имали смо прилику
да јасно сагледамо значај
који омладински активизам
носи са собом. Са аеродрома „Никола Тесла“ понели
смо добро расположење и
радозналог и знатижељног
духа слетели смо на крцат
аеродром у прелепом и тада
облачном Франкфурту. Узбуђење је порасло, као и
очекивање свих нас да се
упознамо са нечим новим
и за нас до тада невиђеним.
Киша нас је испратила из
Франкфурта у малени град
Дармштад где смо били
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смештени и где смо спроводили највећи део наших активности. Тамо су нас дочекали раздрагана лица наших
вршњака који су дошли из
најразличитих крајева Немачке, све у циљу дружења
и жеље да сазнају нешто
ново и ближе се упознају
са нашом културом. С великом радошћу смо изговорили прве речи на страном
језику и тако започели наше
седмодевно дружење. То је

чаја. Не само да сам видно
побољшао знање страног
језика, већ сам и стекао веома корисне вештине у комуницирању, организовању
одређених дешавања. У
склопу наших активности
биле су посете старачком
дому, амбуланти и обданишту где смо се упознали
са начином организације
рада у овим установама, као
и начином функционисања
истих. У међувремену див-

била прилика коју никако
нисам смео да пропустим.
Кроз различите радионице
које смо организовали, а
које су биле интерактивне
и пажљиво планиране, успели смо да најбољи начин
прикажемо све појединости
наше културе, народа и оби-

но смо се дружили, као да
се познајемо јако дуго. Убрзо смо се навикли на страни
језик и тако избрисали границу коју он са собом носи.
Сазнали смо много различитих чињеница које су нас
јако изненадиле и подстакле на размишљање. Једна

од њих се управо тицала и
волонтирања. За разлику
од нас, уопштено гледано,
деца у Немачкој волонтеризам не схватају као додатну
обавезу и оптерећење, већ
као начин доприноса и помоћи онима којима је помоћ
преко потребна. У већини
земаља Европе деца млађег
узраста волонтирање јако
рано усвајају и веома рано
се одлучују на прве добровољне активности. Такође,
закључили смо да код нас,
у нашој земљи највећи
проблем представља неадекватан приступ популаризацији омладинског активизма и да брига о младима
мора бити на вишем нивоу,
а да у све то морају бити
укључене и државне установе и појединци. Да будем
искрен, никада ми у животу седам дана нису брже
прошли него тада. Вратио
сам се пун утисака, знања
и био поносан на себе што
сам имао прилику да будем
део једне дивне групе људи
и дивне атмосфере коју смо
заједно створили. Схватио
сам када желите да урадите
нешто добро онда није важно којим језиком говорите, које сте националности
и где живите. Једино важно
је да то заиста чврсто желите.
На крају, не могу а да не
истакнем да ме помисао на
ово путовање увек развесели, али и подсети да морамо
још много да радимо како
бисмо сутра волонтеризам
усадили као нормалну, корисну и пожељну појаву.
Волонтирај - буди испред
свих!
Иван Бушић, IV1

јун 2016.

5 страна

КАПЛАРИ
Н А Ш Е П Р В О З АЈЕ Д Н И Ч КО П У ТО ВА Њ Е

Ш

та је оно
што остаје
после завршене средње школе, шта
је оно што се дуже памти
од школских љубави? Екскурзија! Када би сваког
ученика питали шта му је
било најзанимљивије у току
школовања, свако би рекао
да је то екскурзија. Она је
нешто што се не пропушта.
Има неку чаролију коју никада нећемо заборавити.
На почетку се увек ствара
тензија око пута, дешавања
и могућих опасности. Професори, као по обичају, уплашени. Али, на крају, све
буде добро јер и професори схвате да понекад треба
бити детињаст да би решио
неку ситуацију.
Први дан:Требиње
Сунце полако излази,
отварам очи. Дошао је и тај
дан. Екскурзија! Испраћају
нас забринути родитељи.
Последњи пут пред полазак
прегледају се документа.
Крећемо! Пролазимо поред
поспаног Горњег Милановца, Чачка у којем се виде

први знакови да је радни
дан јер људи журе на посао.
Пролазимо и поред Ужица.
Улазимо у кањон Националног парка Таре који је
оставио у нама дубок утисак и мисао да је наша Србија прелепа земља. Пролазимо поред Дрвенграда који
лежи на обронцима Таре,
који иако је саграђен у мо-
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дерно доба, одаје утисак да
су њему живели наши преци. Време на граници као да
је трајало вечно. Једва смо
чекали да је пређемо, а опет
нисмо желели да напустимо
нашу дивну домовину. Прошли смо је.
Стигли смо и до Тјентишта, места на коме се
осећа мирис туге и бола јер
је баш на том месту погинуло пуно људи борећи се
у Другом светском рату. У
Билећу смо видели прелепо
Билећко језеро. Прича се да
се на средини језра налази
острвце са највећим бројем
змија отровница у Европи.
Сигурно су вам очеви или
дедови причали о Билећу
где су служили војни рок.
Најзад стижемо и у чувено Требиње, град који је
савршено добро смештен
на обали реке Требишњице. Улазимо у хотел. Чека
нас мало разочарање, постојао је мушки и женски
део хотела. Али, то је брзо
превазиђено. Увече се одржавала журка у кафићу коју
смо брзо напустили јер нам
је била досадна. Знате како
кажу да на екскурзијама

нема спавања. За нас је то
било златно правило кога
смо се придржавали.
Други дан:Дубровник
Након доручка кренули
смо ка манастиру Херцеговачка граница који се налази на врху брда, а које је окружено градом. Тај призор

је био тешко уочљив због
кише која је падала. Затим
смо кренули ка Дубровнику,

мо документа. Испраћа нас
љубазно особље хотела.
Крећемо ка Мостару и оби-

који није претерано удаљен
од Требиња. Границу смо
брзо прешли. И одједном,
после магле и кише, грануло је сунце. Сада смо
могли да видимо Дубровачки залив и беспрегледно
море. Одједном су у аутобусу почели да севају блицеви
телефона и узвици који су
описивали лепоту залива.
За правог писца ово место
би била добра инспирација.
Од све те лепоте мора и
острва нисмо ни приметили
Дубровник. Али, ни он по
лепоти није заостајао. Када
смо ушли у град, имали смо
утисак да смо у средњовековном граду јер су зидине
града биле толико велике
да сам се запитао како је то
човек све сам саградио. Након обиласка Дубровника
вратили смо се у Требиње,
а слободно време након
вечере смо искористили за
обилазак Требиња.

лазимо једно од најпознатијих туристичких места
и Босни: Стари мост у
Мостару. На мосту смо гледали скок са моста у хладну
Неретву. Одатле крећемо ка
чувеној Баш-чаршији. Дуго
путовање и кривудав пут
кроз планине до Сарајева је
учинило своје, многима је
било мука. Сарајево је један
веома леп и велик град. Једва смо чекали да стигнемо
у Баш-чаршију о којој слушамо од почетка путовања.
Она је била препуна туриста. Каже се да су ћевапи из
Баш-чаршије најукусније
месо које можете појести на
Балкану. У дугим улицама
биле су и бројне тезге на
којима се могло наћи од накита до пушака и огромних
сабљи. Цела та атмосфера
била нам је необична због
друге културе и веровања.
Повратак кући су испуњавале различите емоције: од
туге што је крај путовању
до среће што се враћамо
својим најмилијима. Ово
је било једно прелепо путовање, са кога носимо
мноштво прелепих утисака
и средњошколских догодовштина.
Стефан Живановић, I5

Мостар-Сарајево
Последњи дан је био
веома тужан за све када помислимо да више нећемо
обилазити места, а толико
тога можемо обићи. Као и
на почетку нашег путовања
опет смо испред аутобуса
са коферима и проверава-
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1150 километара. 4
државе. Један аутобус и
50-ак ученика. Све у свему,
рецепт за једно незаборавно
путовање
пуно
смеха,
забаве, драме и нових сазнања. Посета Италији била
је фасцинантно искуство и
надам се да ћу део те атмосфере овим чланком успети
да пренесем и на вас!
Суморно јутро 28. априла неким ранораниоцима сигурно није много
обећавало. Међутим, за
нас је било почетак авантуре! Ученици школе „1300
каплара“ и средње школе
„Мионица“ скупили су се
са коферима и кишобранима у пола шест ујутро (превише рано!) испред школе
и надали се лепшем времену у наредним данима.
Путовање је започето без
проблема и дуг пут до одредишта, места званог Lido
di Jesolo, превалили смо
лагано и без трзавица. Пут
кроз Србију прошао је брзо.
Пут кроз Хрватску трајао
је доста дуже, а чинио се
доста дужим због монотоних предела. Словенија
је била много интересантнија! Тмурно небо Србије
и Хрватске заменили су још
тамнији облаци и, што нас
је све изненадило, СНЕГ!
Ипак, наизглед бескрајне
равнице заменила су прелепа брда, шуме и планине и
све то је допринело да путовање кроз Словенију изгледа веома кратко. И коначно
стижемо до Италије! Земља
древне историје и високе
моде дочекала нас је окупана сунцем. Након неких
12 сати вожње стигли смо у
прелепо туристичко место
Lido di Jesolo и сместили се
у хотел. Хотел се налазио у
непосредној близини дуге
пешчане плаже, па смо могли да уживамо у морском
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ваздуху и звуцима таласа.
Следећег дана почео је
главни део нашег путовања
– само обилажење прелепих знаменитости!
Прво одредиште била
је бајковита Венеција. Безбројни канали и гондоле на
њима оставили су нас без
даха, а звоник цркве Св.
Марка поносно се уздизао
изнад града. „Мост уздаха“,
познато туристичко одредиште, свакако је измамило
наше уздахе, а прича која

од инспирација за истоимену песму Лазе Костића.
Њена величина и лепота
запањиле су нас ,а нисмо
пропустили прилику уласка
у цркву. Наравно, изнутра
је лепа колико и споља!
Обилазак Венеције завршио се одласком у бањско
место Монте Катини где
нам је било преноћиште наредне две ноћи.
Следећег дана посетили смо Пизу и њен надалеко познат Криви торањ

мост прати учинила је утисак још бољим. Трг Светог
Марка, највећи и најпознатији трг у Венецији, изгледао је као у неком филму!
Окружен је музејима и пролазима у уске венецијанске
уличице, а најимпресивнија
знаменитост је очигледно
црква Светог Марка. Величанствена катедрала о којој
сам слушао на предавањима историје уметности изгледала је лепше него што
сам је замишљао. Комбинација романичких, готичких
и елемената византијске архитектуре заједно са прелепим мозаицима и рељефима на фасади је нешто што
се ретко виђа и памти се
до краја живота! Слободно
време неки од нас смо провели тражећи пут до познате цркве Санта Мариа Делла Салуте, која је била једна

у склопу комплекса катедрале у Пизи. Тамо нисмо
могли а да се не фотографишемо у клише позама,
типа „исправљање Кривог
торња“. Унутрашњост катедрале један је од најлепших
призора које сам видео.
Плафон украшен златним
орнаментима
доприноси
раскоши катедрале.
Све до тог тренутка време нас је сјајно служило,
међутим, у Фиренци, која
је на ред дошла након Пизе,
киша је покварила обилазак. Град у ком су живели и
радили Леонардо да Винчи,
Микеланђело и Макијавели
није нам открио своје лепоте у потпуности. Ипак смо
могли да уживамо у призору величанствене катедрале
Санта Мариа Дел Фиоре,
која је грађена 160 година
и чија је купола задавала

много мука тадашњим архитектама. Нажалост, њена
унутрашњост је разочаравајућа у односу на пре
Наредни, четврти дан,
био је резервисан за обилазак Вероне. Оно што је
свима најбитније у Верони
је Јулијина кућа. Међутим,
изненадили бисте се због
сазнања да заправо не постоје докази да су трагични
љубавници, Ромео и Јулија,
икад постојали. Такође нема
доказа да је Јулијина кућа
била...па, Јулијина кућа!
Шалу на страну, чињеница
је да то није била Јулијина кућа, а познати балкон
је дозидан на тој згради
релативно скоро. Али, то
очигледно не умањује одушевљење туриста и дефинитивно не убија бајку о
несрећној љубави! У Верони смо такође видели Арену у којој су се одржавале
гладијаторске борбе и која
је умањена верзија Римског
колосеума.
Тај дан се завршио
повратком у Лидо ди Јесоло
и вожњом на панорамском
точку!
Петог и последњег дана
смо посетили Трст, где
смо видели цркву Светог
Спиридона, православну
хришћанску цркву коју у
односу на китњасте катедрале изгледа веома обично.
То је била и последња
знаменитост на нашем
путовању. Уследио је дуг
повратак у Србију уз кратке
паузе.
Ову екскурзију памтићемо по новим пријатељствима, прелепим призорима,
догодовштинама...
1150 километара. 4 државе. Један аутобус и 50-ак
ученика. Једно незаборавно
путовање.
Ђорђе Ковачевић, III4
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КУВАР - ТРАЖЕНО ЗАНИМАЊЕ
Зашто уписати баш
овај смер? Смер за кувара
доноси бројне предности

купус. Рецепт је испробан,
ми смо уживали у припемању јела на пракси, а још

ЗАВАРИВАЧ – ДЕФИЦИТАРНО
ЗАНИМАЊЕ
као што је посао одмах након завршетка школовања,
добра плата, путовање и
упознавање са различитим културама. Овај смер
нам омогућава и наставак
школовања чиме можемо да надоградимо наше
средњошколско кулинарско
знање. Конкретно, у нашој
школи имамо доста праксе, и у школи и у објектима
ван школе. Професори се
доста труде око нас, тако
да ученик који жели може
да стекне доста знања. У
мом разреду постоје особе
којима ова школа није била
прва жеља, али уз труд професора и друштва
заволели су овај
посао. Једна наша
кулинарска шала
је да онај који се
бави овим послом
никада неће остати
гладан. Ко год воли
да кува и проводи
доста времена у
кухињи, он ће успети у овом послу. Ја сам
одувек желела да упишем
овај смер. Сви су ме подржали у томе и за сада ми
добро иде. Надам се да ћу
истрајати у овоме и постати
врхунски кувар. Ако не знате шта сутра да спремите за
ручак препоручујем Бечки
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више у конзумацији.
Потребни састојци:
200 грама уља
200 грама црног лука
30 грама кристал шећера
5 грама кима
2 дл белог вина
1 дл сирћета
10 грама соли
3 кг купуса
Припрема:
У умерено загрејано
уље стави се шећер да се
мало пропржи, а затим додати ситно исечен црни
лук. Када шећер добије
мрку боју, дода се купус
исечен на резанца. Динстати у поклопљеној шерпи са

умереним додавањем вина
и сирћета. Пред крај динстања додати ким и со по
укусу.
Ово јело може се сервирати као самостално или
као прилог уз печења.
Ана Живковић, I2

Средња школа „Хиљаду
триста каплара“ уводи занимање које гарантује посао, занимање које се тражи
у градовим широм Србије,
али и у Европи. Поред 15
ученика који су уписали
смер ауто – механичар, 15
ученика има могућност
да упише смер заваривач.
Школовање у оквиру овог
образовног профила траје
три године.
Заваривачи спајају металне делове поступком
загревања. Због чврстоће
заварених спојева заваривање се примењује за
израду и поправку високооптерећених конструкција.
Због тога се оно примењује
у бродоградњи, мостоградњи, изградњи рафинерија и нуклеарних погона,
аутомобилској индустрији.
Осим тога, заваривањем се
израђују у поправљају ситни предмети за широку потрошњу.
Предавачи су дугогодишњи и врхунски професионалци, тако да и
ученици слабог успеха из
основне школе успевају да
савладају градиво. Настава
се остварује у кабинетима
и стручним радионицама.
Школа поседује велику радионицу у којој се остварује

општа пракса и где ученици
из прве године практично
примењују своја знања.
У другој и трећој години
школовања ученици имају
наставу три дана, а два дана
недељно проводе на пракси.
Предност овог занимања се
огледа и у малој количини
новца за алат. Потребни су
брусилица, апарат за варење, игла за оцртавање,
угаоник, заштитне наочаре
и заштитне рукавице. Након завршетка овог смера
запослење се брзо налази у
различитим делатностима.
Дефицитарност занимања и
отежени услови рада доприносе да плата буде изједначена са радницима средње
стручне спреме у четворогодишњем трајању. Заваривачи имају велике шансе
за запошљавање, посебно у
грађевинарству због обнове
и изградње која се спроводи
у држави. Може се очекивати да се следећих година
потражња за заваривачима
повећа.
„Некада су цареви своју
децу слали на занате, ако
би пропало царство да би
знали да раде. Сходно томе,
морамо се вратити занатима и ценити их.“
Jaна Којић, IV1
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Да ли сте некада обратили пажњу на данашњи стил
облачења? Наравно да јесте! Сви покушавамо да изгледамо што боље и да пратимо модне трендове. Међутим није
увек било тако. У 19. веку, као што већ можда знате, били
су заступљени веома необични трендови. Мало је рећи да
је тадашња одећа била неудобна. У моди су биле огромне
хаљине из више слојева и корсети који су затезали да би се
добио привид уског струка. Мушка мода се такође мењала

не воли ограничења било какве врсте. Био сам присутан
када смо на Ђачком парламенту давали предлоге за правилиник. Сви су активно учествовали, имали предлоге.
Мислим да смо се у тим тренуцима сви ту понашали као
најкултурније особе на свету и тако је дошло до настанка
правилника чија правила није било лако спровести. Моје
мишљење о овоме се прилично разликује од већине па ћу
га задржати за себе. Рећи ћу само да постоје правила са

кроз године и векове, али су мушкарци имали ту привилегију да им сва одећа буде удобнија од женске. Срећом
по жене, 1920. године на париској модној сцени појавила
се легендарна Коко Шанел. Њени шешири, женска одећа
са сукњама до колена и струкираним сакоима и мале црне
хаљине револуционирале су свет моде. На тржиште је увела практичну, свакодневну одећу, равне ципеле и комфорну одећу сведених крајева која је и дале одисала елеганцијом и стилом.
Данас, скоро 100 година касније, имамо хиљаде про-

којима се не слажем.
Забрањене су поцепане фармерке, мајице на бретеле,
мини сукње, одећа са навијачким и верским обележјима.
Тешко је прилагодити се овим правилима јер сви имамо
поцепане фармерке и мајице на бретеле, али мислим да би
требало да покушамо.
Чињеница је да су укуси различити . Чињеница је да у
данашње време постоји доста неукусних модних трендова.
Међутим, мода и трендови нису нешто што треба слепо
пратити. Морамо запамтити да за све постоји и време и

извођача одеће и свако може наћи нешто за себе. Оно што
је некада било недопуштено сада је прихватљиво или чак
пожељно. Оно што је било модерно више није. Али, постоје ли нека правила облачења у одређеним ситуацијама
или та правила постављамо сами? Као што већ знате, Ђачки парламент наше школе дао је предлог за Правилник о
одевању ученика и професора. Да, да и професора! Нема
дискриминације. Овај предлог је касније усвојен на нашу
срећу или несрећу. Ученици нису били одушевљени. Нико

место. И зато сви у школи подржавамо индивидуалност,
смелости и отмености у облачењу све док је то у границама доброг укуса.
И за крај, присетимо се речи славне Коко Шанел због
које имамо овакве слободе облачења: “Не волим када људи
причају о Шанел моди. Шанел је пре свега стил. Мада, видите, излази из моде. Стил је вечан!“
Ђорђе Ковачевић, III4
Цртежи: Јелена Милосављевић, I5
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Ученица је четврте године гимназије. У току свог четворогодишњег школовања у свим разредима
постизала је одличан успех са просеком 5,00 „Гимназију сам уписала због општег образовања, а
желела сам и да останем овде како бих још четири године провела са друговима, родитељима и
тренирајући одбојку у „Спартаку“. Тренирам одбојку 12 година. На месту дизача одиграла сам
много утакмица у свим категоријама „Спартака“. Учествовала сам и на такмичењима из српског
језика и математике. У другој години сам освојила треће место на Републичком такмичењу из
српског језика и језичке културе. У трећој години сам била члан тима „Предузетници“ који су на
научном такмичењу из хемије „Хероји будућности“ освојили прво место у Србији. Учествовала
сам у разним наставним и ваннаставним активностима. Када се добро испланира, могуће је
ускладити све обавезе и још ми остане слободног времене за изласке, дружења, читање...
Омиљени предмети су ми математика и хемија и зато планирам да упишем Фармацеутски
факултет. Желим да помажем другима јер сам увек то радила, желим да експериментишем,
проналазим, стварам и оправдам назив нашег тима „Љишки хероји будућности“.

С А Р А

К О Ј И Ћ

Ученица је четврте године гимназије. У току свог четворогодишњег школовања у свим разредима постигла је одличан успех са просеком 5,00. „Гимназију сам уписала јер је она добра основа
за све факултете, пружа широко знање и омогућује ученицима са упишу жељене високе школе.
Кажу да сам спортски тип, упорна, одговорна и врло борбена. Сваке године освајала сам прво
место на школском кросу. Тренирам одбојку од првог разреда основне школе. Играм на месту
примача. Прошла сам кроз све екипе: пионири, кадети, јуниори, сениори. Женска екипа „Спартака“ била је у прве четири екипе у Србији, прва на Олимпијади школа, а заузимали смо и на турнирима важнија места. Много смо путовали, али и напорно тренирали свако вече. И у школи сам
упорна и борбена. До сада сам постизала добре резултате. Учествовала сам и на приредбама:
рецитовала, глумила, певала...Дуго ми је било потребно времена да одлучим који ћу факултет да
упишем. Сада сам сигурна да ће то бити Фармацеутски факултет. Можда због сестре, можда због
професорке Јелене, моја жеља је да се бавим козметологијом. Надам се да ћу и у овој утакмици
победити.“

Т И Ј А Н А

Т О М О В И Ћ

Ученица је четврте година гимназије и у свим разредима постигла је одличан успех са просеком
5,00. „Одувек сам знала да је гимназија прави избор. У њој сам стекла велико знање и одличну
подлогу за даље школовање. Уз марљив рад и труд четири године су прошле са лакоћом.
Одговорност и преданост послу су кључ успеха. Важну улогу у мом школовању су заузимале
и ваннаставне активности. Представе, рецитали, многобројни културни прогами нису ми
представљали тешке обавезе. Са уживањем сам прихватила сваку улогу и с поносом дочекала
сваки аплауз. Сати проведени у Градској библиотеци и напорне пробе нису негативно утицали
на моје школске обавезе. Тешкоће сам лако превазилазила захваљујући пријатљима, који су
ми били велики ослонац. Жељна сам нових успеха. Истрајаћу на овом путу и школовање ћу
наставити на једном од београдских факултета.“
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Ученица је четврте године гимназије. Просек оцена у току школовања јој је 5,00. „Одлучила сам
се за гимназију као школу у којој ћу моћи да развијем многа своја интересовања и која ће ми
пружити добру и широку основу за даље образовање. Један од разлога је била и жеља да будем
близу драгих особа. Захваљујући труду у доброј организацији успела сам остварим успехе у току
свог школовања. На Републичком такмичењу из српског језика освојила сам два трећа и једно
пето место. За мене је креативност у раду јако битна и трудила сам се да упоредо са школом развијам и своју љубав према уметности. Завршила сам нижу музичку школу на одсеку за клавир.
У тој области освајала сам разне награде на такмичењима. Сада похађам нижу музичку школу
на одсеку за соло-певање. Надам се да ћу своје музичко образовање наставити и у будућности.
Такође сам учествовала у многим представама и к ултурним програмима, који су та мене били
право уживање.“

Л А З А Р

Н И К О Л И Ћ

Најбољи ученик одељења IV2.У свим разредима постизао је одличан успех са просеком 5,00. „Пре
четири године уписао сам смер Туристички техничар у Љигу зато што сам желео да останем још
мало у свом родном месту и да се дружим са друговима из основне школе. Временом сам заволео
овај смер, али не планирам да се даље школујем у истом правцу. Планирам да упишем Грађевински факултет у Београду Одлучио сам се за овај факултет јер сматрам да могу да унесем иновације у пројекте и изградњу објеката. Активан сам и спортиста у КК „Колубара“. Карате је моја
велика љубав и надам се да ћу успети да усагласим обавезе на факултету са каратеом. У сваком
случају, сматрам да је добра организација кључ успеха.“

Ђ О Р Ђ Е

Ј А Н К О В И Ћ

Најбољи ученик одељења III2. У току свог трогодишњег школовања у свим разредим постигао је
одличан успех са просеком 5,00 и никада није изостао са наставе. „Сасвим случајно сам уписао
овај смер. Врло брзо сам се навикао и заволео куварство, што је резултирало добрим успехом и
високим оценама. Ако ништа друго, разбио сам предрасуду о томе да само лоши ученици уписују овај смер. Средњошколске обавезе нису представљале велики напор за мене јер уколико
се време квалитетно искористи све се може постићи. Планирам да упишем Гастрономију јер
сматрам да своја знања треба ширити. Велики сам авантуриста и оптимиста, а живот сматрам
једном великом игром у којој треба победити. То значи да треба уживати у њему и узети све оно
најбоље што живот нуди.“

Т О М А

О Б Р А Д О В И Ћ

Најбољи ученик у одељењу III1 (аутомеханичар). Овај занат је уписао зато што су га увек интересовала кола. Сматра да је овај занат добар, али намерава да се након завршене школе преквалификује за руковаоца грађевинским машинама. Са та два заната лакше ће доћи до посла
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У прву годину смо уписани као малобројно одељење.
Како је време пролазило, наш број је био све мањи. Једни
одусташе од даљег школовања, други понављаше, а нас
упорних остаде деветорица. Сва срећа те је крај школовања јако близу иначе би било као у оној дечијој песмици:
„Десет љутих гусара дошло у мој кревет, један пао с кревета остало их девет...“ Кад већ говоримо о упорности, можемо слободно рећи да је у питању више упорност професора да успешно завршимо школовање, него наша лична
упорност. За школовање и за рад на часу нисмо били баш

СРЂАН ДРАГАШ

ДУШАН МИЛАНОВИЋ

МАРКО МИЛЕТИЋ

Број 2

нешто заинтересовани, али успели смо некако да добијемо прелазне оцене. Може нам се штошта замерити, али
једно не може. Наставу нисмо избегавали и редовно смо
долазили на часове, мада смо имали утисак да је професорима много лакше да одрже час ако нисмо сви присутни.
Важно је бити запамћен, а ми ћемо свакако дуго остати
у сећању наших професора. Ми нисмо генерација која се
само безлично прошетала кроз средњу школу, већ иза себе
остављамо трајан печат и жељу професора да се овакво
одељење скорије не понови.

ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ

МАРКО РАДОВАНОВИЋ

НЕМАЊА ИЛИЋ

ТОМА ОБРАДОВИЋ

УРОШ ЈОВИЧИЋ

МИЛОШ ЛАЗИЋ
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Бојан Живковић – „Себе видим за
10 година као кувара у неком елитном
ресторану.“

Катарина Живановић – „Научи
човек да воли оно са чиме живи. Исто
тако научи да живи без онога што воли.“

Ана Јоксимовић – „Једино што желим
је да будем срећна, а бићу ако добијем
неколико топлих загрљаја које само
породица може пружити, неколико нежних
речи које човек може добити само од правих
пријатеља, слатких пољубаца које дају браћа
и сестре, и бескрајна љубав и пажња који
се стичу стварањем будућности, стварањем
породице.“

Љубинко Радисављевић – „За
десет година видим себе као особу
која је остварила неке своје циљеве и
која је задовољна својим послим, али
првенствено као особу која је окружена
драгим људима.“

Марија Недељковић- „Срећна сам
и задовољна оним што сам постигла на
професионалном плану.“

Стефан Ђорђевић – „Желео бих да
имам сопствени ресторан домаће кухиње,
који је сређен у етно стилу. Желим да имам
своју кућу, дом који је мали, али угодан
за живот. Желим да сваког викенда са
пријтељима излазим и проводим време са
њима. Али, највише од свега бих волео да
останем овакав какав сам, комуникативан
дечко који остварује своје циљеве напорним
и поштеним радом.“

Број 2

Невена Васиљевић – „За 10 година
видим себе као успешног конобара који
путује светом, упознаје нове земље и
људе...

Ненад
Петронијевић – „Видим
себе за 10 година као успешног
пољопривредника и конобара, који је
успешан у оба посла. Мој мото је: „Никад
не одустај од онога што волиш и цениш.“

Ана Гавриловић – „Видим себе као
успешну музичку звезду, која гостује
и има своје турнеје широм света.
Имам своје бројне хитове о којима сам
сањала.“

Данијела Сандић – „За 10 година
видим себе као прелепу жену и добру
мајку. Имаћу свој посао и бићу успешна
куварица.“

Јелена Митровић – „За 10 година
видим себе као успешну куварицу, која
ће имати свој посао и радити у елитном
ресторану.“

Марина Томић – „За 10 година видим
себе као успешну жену у струци за коју
сам се школовала. Желим да се остварим
као успешан предузетник.“

јун 2016.
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Душица Милошевић – „Никад
нећу одустати. Вероваћу у себе и своје
могућности.“

Маријана Јоксимовић – „Видим
себе оваквом каква сам и сад. Можда, али
само можда, мало мудријом и мало више
одлучнијом, ако се то уклапа у планове
виших сила у којима и ја за десет година
учествујем.“

Милица Којић – „Зе десет година
видим себе као успешну конобарицу у
неком елитном ресторану.“

Маја Младеновић –„ За 10
година себе видим као шефа кухиње у
најексклузивнијем ресторану. Веома сам
позната по својим специјалитетима.“

Драгана Николић – „Сви замишљамо
своју будућност као веома светлу. Одувек
сам сматрала да сам предодређена за
успехе, не оне светски признате, већ
своје личне. Мислим да ћу за 10 година
бити успешна у свом послу.“

Валентина Митровић – „Како видите себе за десет година? Богатије, дебље,
паметније...? Само да вас здравље служи,
а за остало ћете лако. Да ли уопште имате дугорочне планове и очекивања? И да
ли је добро да човек има неке циљеве у
животу ка којима ће тежити? Или је паметније само пустити живот нека тече?“

Милица Младеновић –„ За 10 година
себе видим као власника ресторана у
који долазе познате личности.“

Ружа Стојнић – „Звонило је за
почетак часа, али ја више нисам ученик,
већ професор у тој истој школи где сам
похађала часове физичког. Узор ми је
био професор Душко Којић.“

Кристина Којић – „За 10 година
видим себе као успешног конобара који
воли свој посао.“

Данијела Мартиновић – „Видим
себе као адвоката који помаже људима
и брани правду. Увек борац против
неправде, злодела, успешна у свом послу
о ком сам маштала дуго.“

Ђорђе Јанковић – „За десет година
ћете ме видети на малим екранима како
водим своју емисију. Можда ћете гледати
моје ревије и фотографије, можда ћете
чути за једног кулинара, сањара. У једно
сам сигуран, пустићу живот да ме води и
максимално ћу се препустити.“

Милица Пешић – „Ја сам власник
елитног ресторана који посећују све
познате личности. Омогућила сам деци
најбољу праксу какву ја нисам имала.
Обучавам их и упознајем са чарима
кулинарства.“

Снежана Милошевић – „За десет година себе видим као шефа кухиње неког ресторана. Уживам у том послу, путујем
светом и уживам у животу.“
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У будућности видим себе као....
Сања Илић – Захваљујући свом
хобију, манекенству, упознала је многе
земље. Швајцарска је била земља њених
снова. Сада живи и ради у њој, ради
у банци, а приватни живот је додатно
испуњава срећом.

Јован Марјановић – „Ја сам
увек реалан тако да себи увек задајем
реалне циљеве и имам реалне жеље. У
будућности видим себе као цариника на
граници. Мислим да је то добар посао
који омогућава лагодан живот.“

Сања Спасојевић – Остварила је
свој дугогодишњи сан. Живи и ради у
Турској као туристички водич. Новац јој
не недостаје, ужива у зарађивању, а још
више у трошењу.

Александра Поповић – „Будућност је
оно што несвесно још од раног детињства
планирамо. Себе у будућности видим као
успешног туристичког водича који ће у
свом пасошу имати печате свих најлепших
дестинација света.“

Јелена Живковић – Преводилац
јапанског и енглеског језика. Преводи
књиге и има посредничку улогу између
људи источне и западне културе.

Јован Милошевић – „Надам се да
ћу у будућности остварити већину својих
циљева, а то је да завршим факултет, да
радим посао за који сам се школовао, да
водим миран живот са својом породицом.“

Немања
Милутиновић
–
„У
будућности видим себе као апсолутно
остварену особу која ради свој омиљени
посао туристичког водича, која путује
светом и испуњава све оно што се од ње
очекује.“

Тамара Миловановић – „Највећи циљ
у мом животу је да завршим факултет, да
радим као туристички водич, да обилазим
свет и упознајем културе разних народа.
На тај начин бих се одужила својим
родитељима јер су ми пружили подршку
и моје детињство учинили лепим и
забавним.“

Ана Павловић - Адвокат који се
специјализовао за бракоразводне парнице.
Добро зарађује, ужива у свом послу и не
дозвољава да пословни проблеми утичу
на њен живот.

Тијана Лазаревић – У средњој школи
жеља јој је била да живи у Италији и
зато је након средње школе перфектно
научила италијански језик. Чим јој се
пружила прилика преселила се у Италију
и и запослила се у једном осигуравајућем
друштву. Путује, ужива..

Број 2

Никола
Радосављевић
–
„У
будућности видим себе у стиховима:
„Чинио сам чуда, стизао сам свуда, радила
је свашта ова глава луда.“ Ипак, живот је
само један.“

Владимир Лазаревић – „Желим
да завршим Саобраћајни факултет и то
морам учинити јер у будућности видим
себе на високом положају у једном нашем
познатом предузећу. Одласци на утакмице
су саставни део мојих планова, јер је
спорт моја велика љубав.“
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Сузана Ћајић – „Сваку прилику у животу
треба паметно искористити, јер се вероватно
она никада неће поновити. Човек сам ствара
своју срећу, тако да ће моја будућност бити
баш онаква каквом је ја желим.“

Јелена Ивковић – „Све што желим јесте
да будем здрава, да имам своју породицу
јер је породица најважнија у животу сваког
човека. Материјалне ствари као што су новац
и каријера не могу да испуне човека као што
то може љубав ближњих.“

Невена Аранђеловић – „У будућности
желим да радим посао који волим, који ме
психички неће умарати. Сматрам да ћу једино
тако моћи бити срећна.“

Ана Максимовић – „Само смо једном
млади, али цео живот се сећамо младости.“

Лазар Николић – „У будућности видим
себе као успешног грађевинског инжењера.
Велики успех се у нашој земљи тешко
постиже, а ја желим да моји пројекти буду
светски познати. Поред знања, надам се да ће
и срећа бити на мојој страни да бих остварио
свој циљ.“

Сара Ђурђевић – Успешан психолог који
обожава рад са децом. Ради у једној нашој
познатој школи. Никада није имала жељу
да напусти своју домовину и никада неће то
урадити јер сматра да успешни људи треба да
остану у својој земљи.

Владимир Тодосијевић – Живи у
Дубаију. Један од најцењенијих предузимача
за изградњу небодера. Добар посао омогућује
лагодан, луксузан живот њему и његовој
породици. Има мало слободног времена, али
сваки слободан тренутак посвећује својој
првој љубави – одбојци.

Јелена Тадић – „Што човек више учи, то
више осећа колико мало зна. Али то не треба
да спутава човека у тежњи ка сазнању, јер
сматрам да је знање једина ствар која човеку
никада не може бити одузета и зато ћу ја
тежити ка томе.“

Александра Павловић – Живи бурним,
авантуристичким животом. Много ради,
много путује. Дан јој је сувише кратак, али не
жали се. Ужива у брзом темпу живота.

Тијана Ђорђевић – Успешан туристички
водич. Путује светом, упознаје нова места,
нове људе и пределе. Циљ јој је да посети
пределе наше планете на које људска нога
ретко кад крочи.

Стефан Лазаревић – „Моје жеље за
будућност су мале: да ми живот не буде
монотон, да буде пун авантура, путовања...“

Миња Милићевић – „Судбина води оне
који на њу пристају, а вуче оне који јој се
противе.“

Милица Николић – „Живот је оно што ти
се дешава док ти правиш планове планове за
будућност.“

Сања Гајић – „Једино што желим је да
и будућности останем позитивна, искрена
и добра особа. Остаћу оваква каква јесам
упркос поквареном свету.“
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Јана Којић - Синоним за
доброту, племенитост и пожртвованост је једно име у нашем
одељењу. Наша драга Јанчи. У
сваком моменту, па чак и кад
школско звоно значи крај нашег
напорног школског дана, спремна
је да помогне, разјасни све наше
недоумице. Њене крупне зелене
очи су увек биле ту да нас охрабре да можемо ми то упркос свим
тешкоћама. Спавалица и љубитељ
свега што на себи има бар мало
зелене боје.

Иван Бушић - Стално је окружен књигама из природних и
друштвених наука. Истиче се у
свим ваннаставним активностима,
обожава добре детективске романе и ужива у гледању психо-трилера. Елоквентан, друштвен, увек
спреман да сваког саслуша.

Младен Шалипур - Заљубљеник у књиге, мангу, научну фантастику, игрице, и све оно чиме
може да гради свој посебaн свет
без много људи; који је увек близу,
али и довољно далеко да не можете да га докучите.

Тијана Томовић - Наша вредница, насмејана и ведра. Одликује је упорност, рад и труд. Када
нешто зажели да постигне све ће
урадити како би постигла задати
циљ. Испуњава је мода и модни
блогови. Сања да корача на некој
од водећих светских писта. Воли
добру музику и прави је авантуриста.

Сара Којић – Ако су за успех потребни напоран рад и труд,
онда је наша Сара прави пример
за то, да мораш да будеш храбар
и упоран да би постигао своје
циљеве. Плава близнакиња, увек
правична и искрена. Обожава
козметику и парфеме. Надамо
се да будућност за Сару спрема
неку шефовску или председничку функцију. Ништа мање од тога
није заслужила!

Влада Васиљевић - У првим
средњошколским данима био
је тих, повучен. Како је време
пролазило Вас нам је показао
да је бескрајно духовит, интересантан, велики патриота са
истинском љубави према својој
земљи. Често то буду и разговори о политици, историји, деведесетим годинама прошлог века,
али он то прича на јединствен и
духовит начин. Раноранилац са
чијим причама почиње школски
дан.

Лазар Иконић - „Мату“
држи у малом прсту. Воли игрице, стрипове. Поседује много
талената, а један од њих је да
дивно свира гитару. Најчеше је
задужен за дивну атмосферу који
прави када маестрално одсвира
неку нашу заједничку, што нас
све право у срце погађа. То само
он може!

Анастасија Гошњић - Добра
вила нашег одељења. Анчи сви
ценимо и волимо због њене харизме, интелигенције, упорности у свему што ради. Њена чула
осећају сву лепоту коју са собом
носи уметност. Ужива у лепотама које са собом носе све мале
ствари. Научила нас је да на свет
гледамо другачије и да умемо да
препознамо његове лепоте.
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Јана Старчевић - Наш извор
боја, идеја, инспирације и осмеха.
Прецизно и креативно слаже мозаик сваког новог дана. Једноставно - наш уметник!

Јован Ђорђевић - Увек у покрету, наш велики спортски зналац. Кошарку познаје као да је
тренер у Евролиги. Све вести и
новости из света спорта сваког
јутра за нас посебно зачини Јоца.
Шта ће нам „Спортски журнал“
кад ми имамо нашег Јоцу! A и огледало га воли највише од свих!
Ни девојчице никако нису равнодушне!

Душан Ђорђевић - Дука ће
увек добро промислити пре него
што нешто уради или каже. Јединствен је по томе што већ сада има
своју животну филозофију у коју
он чврсто верује. Увек је за добру забаву и покретач је свих занимљивих дешавања у одељењу.

Аница Марковић - Вечити
сањар и бунтовник,она која брине
о свим малим стварима које улепшавају живот, она која живи за
људе, уметност и све мисли овог
света.

Милица Обрадовић - Својом
креативношћу боји не баш тако занимљиве школске дане у забавне,
испуњене моментима којих ћемо
се дуго сећати. Наш психолог који
све разуме и помаже нам да некада начинимо прави избор. Мајстор за декупаж. Обожава мачке и
према њима гаји бескрајну љубав.

Стефан Сајић - Веома је духовит и увек је насмејан. Без њега
би наше одељење било суморно
и досадно. Неуморни спортиста,
вешт за многе спортове, будући
дифовац. Лектире су му јача страна.

Никола Лукић - „Шта ћу
када сам у праву“,често можете
чути од водећег филозофа нашег
одељења.

Оливера
Милосављевић
– Наша девојка из Земље излазећег сунца. Оличење ведрине и
маштовитости. Увек спремна да
притекне у помоћ када је то потребно. Изузетан оригами мајстор
који сваким даном вешто свија загрљаје и топлину у наше одељење.
Нека јој живот буде попут неког
анима, којег тако силно воли.

Бојана Мартиновић - Свако
јутро у четвртом један почиње
са мирисом тек испечених колача. Често буду бакини (Бокини).
Асоцијација је јасна. Бокка. Непресушни извор смеха, забаве и
позитивне енергије. Деси се да ту
пролети и понеки бисер. Бокини
бисери су највећи драгуљ у нашој
ризници, које ћемо заувек чувати.

Стефан Радисављевић - Дечко кога ћемо највише памтити по
томе да смо га најмање виђали у
школи. Увек је на свим могућим
местима и у свим могућим градовима, а најмање код куће. Има
невероватан смисао за хумор и
таленат за имитирање.
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Стефан Ђурђевић - Насмејан,
увек добро расположен. Често актер многих комичних ситуација
којима се слатко смејемо. Има
своје хобије који су ван школске
учионице и у којима ужива. Надамо се да ће Ђуђа остварити своје
снове.

Дуња Иванов - Наш коврџави
политичар и дипломата. Не постоји ситуација коју не може да
преокене у своју корист. И контролни који не може да одложи
до даљњег. Захваљујући томе наш
боравак у школи она чини много интересантнијим. Сви чекамо
који ће контролни Дуњче да одложи и тако нас спасе.

Марина Видаковић - Нежна,
љупка, наша принцеза. Сваким
даном листајући књиге, утка
доста љубави која нас све спаја и
држи на окупу. Код нас у одељењу
реч Мара значи љубав, и нежност.
Биће из ружичастог света које је
послато међу нас да шири љубав
и радост.

Немања Папић - Неца је често нервозан и неиспаван, али га
то неће спречити да покаже колико је племенит и колико доброте поседује. Неуморан пустолов
који се већ пробао у пословним
водама. Тај телефоне и аутомобиле познаје боље од било кога. За
њега важи она чувена: “Живот се
у школи не учи“.

Јелена Николић - Невероватан борац, тврдоглавост јој је друго име, али осваја својим шармом
и револуционарним идејама.

Ивана Терзић –Ако је наше
одељење један мали рој пчела, онда је Ива пчела радилица.
Уредна и педантна, навикла нас је
да све предмете учимо из њених
свезака. Госпођица Офелија је
најбољи пример да се напорним
радом све постиже. Надамо се да
ће историју, коју обожава, и она
сутра обележити.

Милица Радисављевић - Веома искрена, правична и вредна. Један од најлепших рукописа
одељења. Када говори погађа право у циљ, директно и без длаке
на језику. Руски јој иде од руке.
Мици увек зна да на најбољи начин одмери ситуацију. Надамо се
да ће на факултету показати све
своје таленте којих има прегршт.

Мирјана Радисављевић Наша Мирка, јако марљива и
упорна особа. Воли темељно да
учи. Испуњава је мода коју строго поштује. Поседује много талената, али их ретко ставља у први
план. Уме лепо и да запева, заплеше, а скоро смо открили и да
има таленат за новинарство. Воли
шетње и читање.

Александра Павловић - Увек
искрена, духовита, бескрајно
умиљата. Воли забаву и тешко
ју је наљутути. Мрзи неправду.
Можда је неки школски предмети посебно и не интересују, али
за ствари које воли увек има времена. После напорног школског
дана воли да се окрепи шољицом
црне кафе.

Марија Ђурић - Често психолог за друге, али не и за себе.
Маја је особа која ужива у дугим
шетњама, добрим филмовима и
укусној храни. Не придаје значај класичним стварима. Код ње
важи правило:што екстремније и
чупавије.

јун 2016.
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СПОРТСКА ДЕШАВАЊА У НАШОЈ
ШКОЛИ
Турнир у малом фудбалу
Сваког полугодишта у
нашој школи одржава се
турнир у фудбалу у коме
учествују одељења од прве
до четврте године. Турнир почиње извлачењем
одељења и на тај начин се
састављају парови. После
одиграних утакмица играју
се осмина финала, четврт
финале, полуфинале и финале. Полуфиналне утакмице су одржане између

Креативна група „Маштарије“ и ове школске године
наставља са радом. Стални чланови групе су Тијана
Тодоровић и Сара Ђурђевић. Када је превише посла помоћ нам пружају и бивши чланови. Трудимо се да за сваки
празник прикажемо дела која су у складу са његовим обележјима.
За Нову годину и Божић правили смо венце, украсе са
свећама, декупаж на различитим предметима. Украсили
смо јелку, направили малу презентацију Исусовог рађања
у пећини, окитили бадњак ручно прављеним медењацима.
За Дан заљубљених смо правили магнете са мотивима
овог дана, украшавали смо посуде декупажом и у њих садили цвеће, ручно смо шили јастучиће у облику срца.
За Васкрс смо украшавали јаја на различите начине.
Такође смо од глине правили фигуре које су везане за овај
највећи хришћански празник.
Тијана Тодоровић, IV2
Сара Ђурђевић, IV2

одељења I4 : III5 и
IV2 : III2. Финална утакмица је одиграна између
одељења прве и четврте
године. Победила је екипа
прве године са голом разлике. Овај турнир подстиче
ученике школе да се баве
физичком активношћу и
на тренутак забораве на
друштвене мреже и остале
занимљивости које нам савремена техологија пружа.
Лазар Поповић, I4

Ч И Т А Ј М О !
Читање није у моди. Сва срећа те је мода променљива
категорија. Ученици и професори наше школе се труде да
читање поново постане саставни, свакодневни и неопходни део живота попут дисања, хране и воде. Човеку није
довољно као животињама да задовоље само своје физичке потребе, већ му је неопходно и да се ментално развија,

да богати своје сазнање и да проширује своје погледе на
свет. Непросвећен, неначитан човек постаје временом човек ограничених схватања и приземног погледа на свет око
себе. Зато, читајмо! Просвећујмо се!
Ученици наше школе и ове године наставили су своју
традицију. У организацији професора српског језика ишли
су на Сајам књига.
Као свакодневни подсетник на неопходност читања, на
неколико места, око школске библиотеке и по ходницима
школе, постављене су лебдеће полице са књигама са само
једном поруком: ЧИТАЈМО!

Број 2
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П О З О Р И Ш Т Е
„У сваком случају, боље је гледати живот у позоришном комаду, него гледати позоришни комад у животу“
(Б. Нушић)
Чланови колектива СШ „Хиљаду триста каплара“ сваког месеца организовано посећују позоришне представе.

До сада смо одгледали следеће представе: „Поморанџина кора“ (Атеље 212), „Чудо у Шаргану“ (Народно позориште), „Харолд и Мод“ (Београдско драмско позориште),
„Воз“ (Звездара театар), „Два мириса руже“ (Позориште
на Теразијама), „Разбијени крчаг“ (Југословенско драмско
позориште), „Госпођа министарка“ (Бошко Буха), Оперета
„Бечка крв“ (Мадленијанум).

НОВИ ЈЕЗИК НОВ ПОГЛЕД
Нови језик нови поглед
на свет – мото овогодишњих
Вечери страних језика. Након прошлогодишње јако
успеле Вечери страних
језика секције страних језика су се удружиле и ове године и одржале су 25. маја
још једно Вече посвећено
стиховима, музици, плесу,
у љишкој градској библиотеци.
Од Андрићевог уводног дела романа „На Дрини ћуприја“ на енглеском
језику (Лазар Иконић) преко Аполинерових стихова,
који су савршено звучали
на француском језику у
извођењу Анастасије Гошњић, преко плеса ча -чача, до Гетеових стихова,
које је говорила Славенка Ђурђић, текло је Вече.
Чули смо и уводну песму из
серије „Пријатељи“. Учени-

Број 2

ца Александра Лукић креирала је сценски игроказ
„Зла девојка“ по угледу на
Чеховљево дело, које су на
руском језику извели њени
другови и другарице. На
сцени су оживљени ликови
Хичкоковог „Психа“ (Анастасија Гoшњић и Младен
Шалипур). Хор ученика
је отпевао „Оду радости“,
а чули смо и песму „Салваме“ на шпанском језику
(Ана Гавриловић). Бодлерову песму „Једној пролазници“ и буру емоција коју
је изазвао један једини поглед жене приказао нам је
Лазар Иконић. Инсерт из
латино – америчке серије
„Розалинда“ изазвао је највише симпатија и одобравање присутних. а крај Драган Недељковић је извео
песму „Оne thing“. Програм
је водила Аница Матић.

ИНТЕРВЈУ СА СРБОЉУБОМ
ВУЈИЧИЋЕМ
Наша новинарска екипа се бавила истраживачким
новинарством и покушала да сазна када је почео да ради
први биоскоп у Љигу. Стога смо се упутили ка Србољубу
Вујичићу Срби, једном од првих људи који су били
задужени за пуштање филмова у љишком биоскопу. Он
нам је одговорио на нека наша питања.
• Када је почео са радом први љишки биоскоп?
Он је почео давно, колико ме сећање служи 1958.
године.
• Ко је све био запослен у биоскопу? Ко је пуштао
филмове?
Био је ту прво Родољуб Стојановић, па сам ја наставио
са покретном апаратуром идући по селима. Долазио сам у
сеоске домове и пуштао људима филмове.
• Који филмови су највише привлачили пажњу
публике?
Наравно наши домаћи, ратни филмови, партизански.
На наше питање који је филм био прво емитован наш
суграђанин није могао да одговори јер је то било јако давно
и више се тога не сећа. Међутим, сећа се „дечурлије“ коју
је пуштао унутра да гледају цртане филмове под условом
да буду тихи.
• Зашто је биоскоп у Љигу престао да ради?
Није се имало средстава, посете су биле све слабије.
Телевизија је преузела своје.
Захваљујемо нашем суграђанину на издвојеном
времену и одлазимо замишљаући како је некад чувена сала
биоскопа била испуњена задивљеним гледаоцима.
Петар Живојиновић, III5
Тодор Шиљеговић, III5
Кристина Митровић, III5

Цртеж: Горица Марјановић, III4

јун 2016.

КАПЛАРИ

23 страна
Д А

К А РА К Т Е Р И С Т И К Е РУ КО П И СА

Као и отисак прста, и рукопис је лична одлика сваког
човека. Не постоје две особе са истим рукописом. Процес
анализе рукописа назива се графологија. Из слова
исписаних на папиру графолози ће открити карактерне
особине, склоности, мане, па чак и податке о здравственим
проблемима.
Када пишемо наш мозак води нашу руку. Мозак шаље
импулсе у нашу руку и она пише.
ПРИТИСАК:
јак- веома успешне, здраве и енергичне особе
средњи – средње успешни, имају довољно
енергије да истрпе дан
слаб – покушавају да избегавају замарајуће
ситуације
НАГИБ:
десни – срце влада умом. Јако реагују на емотивне
ситуације. Брижне су, топле и 			
отворене особе.
вертикални – ум влада срцем . Покушавају да
крију емоције.
леви – не желе да исказују осећања.Често су
виђени као хладне, недружељубиве 			
особе.
ВЕЛИЧИНА СЛОВА:
мала – велика концетрација за ситне детаље.
Тешко их је одвратити од 			
нечега.
средња – умерена концетрација за детаље
велика – тешко се концетришу на детаље, лако им
је одвратити пажњу
РАЗМАК ИЗМЕЂУ СЛОВА:
нормалан – самоувереност, осећа се пријатно
скупљена – ниско самопоуздање, осећа се
непријатно у својој кожи
несталан – збуњеност, несигурност
РАЗМАК ИЗМЕЂУ РЕЧИ:
скупљене – има потребу за повезаношћу са
људима
нормалан – осећа се пријатно у контакту са
другим особама
широк – избегава контакт са људима, проблем са
повезаношћу
Поред ових наведених графолози проучавају још много
карактристика рукописа. Ако имате нечитак рукопис, не
брините због тога јер се графолози слажу у чињеници
да јако интелигентне особе и генијалци имају нечитак
рукопис. А какав је ваш рукопис?
Горица Марјановић, III4
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Л И

С Т Е

З Н А Л И !?

• Мона Лиза није име жене са слике. На слици је Lise
Gherardini чији је богати супруг Francesko Del Giokondo
наручио њен портрет, а мање познато име слике је Le Gioconda.
• Ваздух који искинемо може достићи брзину од 190
километара на сат. Сада знате зашто се држи рука на лицу
када кијате.
• Купатило убија више људи него терористи.
• Људи који гледају тужне филмове поједу 55% више
кокица него они који гледају комедију.
• Камиле могу да отворе и затворе своје ноздрве.
• Очне јабучице Алберта Ајнштајна налазе се у сефу у
Њујорку.
• Кикирики је један од састојака динамита.

М О З Г А Л И Ц А
Човек је пошао од куће са две канте, једна је била од 7
литара, а друга од 10 литара. Кући је требало да донесе 1
литар воде. Помози му!
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Прва награда на Светосавском конкурсу
СВЕТИ САВА, ДУХОВНИ ОТАЦ СРБА

СВЕТИ САВА
Дао си нам у наслеђе да следимо твоје стазе,
да чувамо своје међе, да се Срби греха пазе.
Смернице си одредио, којима се твој народ управља.
Хеј пастире српског рода, осниваче Светосавља,
пре тебе је српски народ знао често да залута.
Захваљујући теби он схвати суштину,
да сем Светосавља другог нема пута
осим вере у Бога и истину.
Тај пут настао је, о премудри оче Саво,
у пламену на Врачар - брду.
Он нам каже јасно,
да идемо право, да веру у Господа имамо тврду.
Пламен рече да ће да нас ломе.
Али вера наша докле буде тврда,
неће моћи да нас сломе.
Само верујмо у Христова чуда!
Остави нам у аманет слогу,
да њом треба Срби да се воде,
да верују себи, да верују Богу,
да поносно у победе ходе.
Кроз векове српског робовања,
једина си био нада,
да ће водећи се путем Светосавља,
Србијом мир и правда од Бога да влада.
Како да се одужимо,
За безбројна твоја дела!
Како си нас учио тако и чинимо;
поносно, хришћански, уздигнута чела.
И мртвог те убијаше,
да би нас скренули са твог часног пута,
генерали, војводе, султани и паше,
али Србин вековима не залута.
Поштује се твоје дело,
где год звона православља брује.
Православље ти се цело,
оче Саво,
клања, слави, захваљује.
Треће место на Светосавском конкурсу
Никола Радосављевић, IV2
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Свети Сава-најпознатија глава
Од рођења вери Србе подучава.
Децу је словима учио, на кућама
прозоре створио.
Као млад се вери посветио и
свету земљу посетио.
О животу је много знао, са вером је
Србе упознао.
За добро је живот дао,
Хиландар је са оцем подигао.
У Трнову граду издахнуо, на Врачару
паша мошти у прах расуо.
Ко Савиним стопама хода,
Пратиће га мудрост и духовна слобода.

Михаило Ђукнић, I1

ЈЕСЕН
Улицом хода човек један,
посматра дрво на левој страни,
гледа паука који је вредан,
где мрежу прави на голој грани.
Шушкаво лишће златне боје,
обасјава сјај оштрог Сунца,
а мачке поред жбуна стоје
и посматрају врапца бегунца.
Небо се напуни мноштвом облака,
киша само што се не спусти.
А паук онај ка небу гледа,
шта му спремају облаци пусти.
Улицом хода човек један...

НАС ДВОЈЕ
Седимо обасјани месечином,
ветар лагано дува,
косу јој стављам иза ува,
и бивам омамљен њом.
У свој тами овог света,
само она сија,
у мом срцу немир клија,
и расте нешто попут цвета.
Огледам се у њеним очима,
плавим, анђеоским, и
тек сада схватам какву душу она има.
Губим разум и речи своје,
све постаје небитно,
када смо сами нас двоје.
Славенка Ђурђић, I5
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Ово је година мајмуна, по кинеском календару. Значи
све остале животиње могу да се надају нечему или ничему.
Према овом нашем хороскопу ситуација је следећа (Пошто нисам баба Ванга, а немам ни неке родбинске везе са
Тарабићима, можда код неког и убодем нешто):
ОВАН
Посао: Немате разлога за бригу. Ако не изгубите, сигурно ћете добити. Макар то била и петица из веронауке.
Имате јаку енергију, али слабу вољу.
Љубав: Својим ноншалантним, опуштеним ставом и
односом привлачите супротни пол. Али пазите ,на две столице не можете седети. Једна се обавезно измакне, а другу
промашите.
Здравље: Мање једите црни лук. Прошла је зима.
Пређите на зелену салату. Све у свему здравље је добро.
БИК
Посао: Мало успори, не може сваки посао да донесе
новац .И похвале се рачунају. Добра је сигурност, али некад треба и ризиковати.
Љубав: Ко је слободан наћиће своју половину .Ко је
заузет нека се потруди да сачува ту половину.Љубав није
црно-бело. Љубав чине нијансе.
Здравље: Пошто сте склони гојењу, бавите се пливањем. Али прво обуците купаћи!
БЛИЗАНЦИ
Посао: Због превелике радозналости можете да се опечете. Будите стрпљиви и у право време користите ,,пушкице’’ .Ако вас ухвате, користите свој дипломатски шарм.
Љубав: Партнер не цени ваш превртљив став и оно
,,топло-хладно’’ .Значи искористите своје лепе манире, изгладите однос са партнером и уживајте.
Здравље: Знате како кажу: ,,Смех је најбољи лек’’. Што
више смеха и организам је онда баш фит.
РАК
Посао: Ближи се крај школске године. Немојте то толико емотивно доживљавати. Обришите сузе јер лето ће,
нажалост, брзо проћи .
Љубав: Старо место, нова љубав. А може и обрнуто
само да схватите да је забава, забава. Нема места неповерењу и сумњи.
Здравље: Уз љубав иде и нов изглед. Чувајте стомак од
много емоција.
ЛАВ
Посао: По природи сте ,,дарежљиви’’, зато ако хоћете
да вам и даље дају пушкице како би позитивно завршили
годину, наставите да се дружите са моћним и утицајним
људима. Зато је лав краљ свих животиња.
Љубав: Време је да размислиш и промениш оне што те
не воле и не поштују. Окрените се мало и видећете особу
која вас тајно воли.
Здравље: Пријатељ зубар стално вас јури (а никако да
стигне). Добро би било да га посетите.
ДЕВИЦА
Посао: Млад Месец у пољу планова вам доноси пуно
прилика да искажете своје идеје. Али, ма дајте, и ми и ви
знамо да ништа од тога нећете постићи јер сте веома ,,сморени’’. Зато наставите да се играте са телефоном или да
организујете сопствене турнире гађања папирића у канту,
док не дође шеф.
Љубав: Ако сте особе које сте затворене и у овом периоду усамљене, још ако чекате да вам нешто падне са
неба, онда или се увуците у четири зида и кривите и ваздух
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што кружи око вас или приђите првој лепој особи и питајте
је да крене са вама.
Здравље: Иде лето. Чистоћа је пола здравља, зато се
редовно купајте.
ВАГА
Посао: Пошто вам је и знак, а и мото ,,Ја одмеравам, вагам’’, морате напокон да схватите да је дошло крајње време да извагате свој успех. Због своје неодлучности пређите
у политичаре јер они стално мењају партије. Или будите
фризер – што је теже променити.
Љубав: Не будите стипса већ ружу коју волите подарите вољеној особи. Заволеће вас још више.
Здравље: Добро се осећате, али проверите крвну слику.
ШКОРПИЈА
Посао: Кад нисте пали са Марса, онда вам је концентрација одлична. Највиши домет је у области мета физике,
па посао конобара задржите за сваки случај.
Љубав: Из фазе задиркивања напокон ћете прећи у
фазу диркања.
Здравље: Бавите се више спортом. И то бацањем у кревет или везивањем пертли.
СТРЕЛАЦ
Посао: Пошто си сад путовао сваки посао ће ти ићи
теже јер те вуче жеља ка новим дестинацијама.
Љубав: Ново туговање-нова љубав… Враћаш се на
старо…мислим место, па ако ти језик не скрате због онога
што кажете, онда ћете брзо опет мењати статус из ,,везан’’
у ,,окован.’’
Здравље: Ова киша ти иде на желудац па шетње по
стану боље замени теретаном. Нервирање утиче на лепоту,
зато попиј једну вотку да се смириш.
ЈАРАЦ
Посао: Пошто овај знак воли само добро плаћене
послове, најбоље би било да засуче рукаве, измисли неки
нови талас у сликарству и постане сликар. Или вајар, или
зидар…До краја школске године избегавајте сукобе са професорима.
Љубав: Ако на екскурзији ниси упознао/ла праву особу
за себе, не секирај се. Нећеш је ни сад наћи јер се ближи
крај школске године.
Здравље: Трчи, трчи и само трчи да одржиш добар биоритам, а и да мало смршаш.
ВОДОЛИЈА
Посао: Своје забављање са пријатељима замените ,,загревањем’’ столице како би учинак из добро-прешао у врло
добро.
Љубав: Склоност ка коцки и ризику ипак замените
сигурним одигравањем код вољене особе. Водите је на
скакање са падобраном, али се претходно побрините да се
падобран и отвори.
Здравље: Чувајте стомак од прехладе и прекомерног
уноса хране. За ово друго користите рицинус.
РИБЕ
Посао: Ако већ морате да одлучите шта ћете у животу,
онда упишите ветерину јер је то за ваш знак упечатљиво.
Или, ако сте мушког пола, идите у морнаре.
Љубав: Као романтична душа брзо се везујете за оне
што вам не одговарају. Сад вам је период интезивног учења
па је савет да се манете романтике.
Здравље: Може боље, само да не буде горе.
Стефан Живановић, I5

јун 2016.

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА

Неформална група наше
школе
„Предузетници“
прошле године је учествовала у програму Млади су
закон. Ресурс центар за Моравачки, Колубарски и Мачвански округ, УГ „Форум
цивилне акције ФОРЦА“
у сарадњи са УГ „Лучани
у срцу“ и уз финансијску
подршку
Министарства

пројеката. „Предузетнике“
су педстављали професорка Јелена Велимировић и
гимназијалац Иван Бушић.
Седмочлана комисија је
одлучила да подржи пројекат наших „Предузетника“,
који је био финансиран са
98748 динара.
Волонтерском активношћу, у коју је било укључе-
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омладине и спорта, организовали су програм Млади
су закон, који пружа подршку удружењима младих и
неформалних омладинских
група да кроз обуку и реализацију омладинских волонтерских пројеката подстичу
активизам и волонтирање у
својим локалним заједницама. На конкурс се јавило
29 удружења младих и неформалних волонтерских
група. У ужи круг су ушла
23 пројекта ,чији су представници учествовали на
тродневној обуци за писање

но преко 20 чланова, трибине у школском дворишту и
простор око школе су реновирани у смислу повећања
безбедности и побољшања
услова животне средине.
Волонтери су се бавили
озелењавањем,
заменом
трибина и постављањем
канти за смеће у сарадњи
са биолошком и хемијском
секцијом.
Љишки
средњошколци су се и овога пута бавили подизањем
еколошке свести ученика и
грађана нашег малог града.
Јана Којић, IV1
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