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Шта су људска права?
Људска права и основне слободе су индивидуална права која
проистичу из људских потреба и способности.
Међународна заједница је усвојила мноштво међународних
споразума и конвенција о људским правима. Ови инструменти
покушавају да дођу до прихватљиве дефиниције распона људских
права и слобода. Такође оба везују владе да преузму неопходне
кораке како би обезбедили да та права буду заштићена у закону и
пракси њихових земаља.
Основни извори идеја о људским правима у
модерном свету, потиче из Универзалне
декларације о људским правима усвојене на
Генералној
Скупштини
Уједињених
нација
10.12.1984. године. Године 1966, Уједињене
нације су усвојиле два међународна инструмента
заснована на правима прокламованим у
Универзалним
декларацијама. То су: Међународна конвенција о економским,
друштвеним и културним правима и конвенција о грађанским и
политичким правима.
Права се могу класификовати на много начина, али
најприхватљивија је подела на: грађанска, политичка, друштвена,
економска и културна права.
Маријана Дамјанац 3-13

Право на живот!
Пролазност, буде и не буде, схвати и ухвати, прође и не прође, али се
увек догоди. Остану само речи и навика за постојањем, чудна жеља,
пробуђена још у сумаглици мајчине забринутости, при нашем првом
кораку да упознамо непознато, да разумемо
неразумљиво, да додирнемо нетакнуто.
Пролазност и навика да постојимо,
сливају се и преливају у наду да ће ово кратко
остајање у нашим животима, бар имати право
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да се огрне плаштом достојанства. Онда нестану питања а остану речи.
То су речи изговорене без икаквих обавеза да се преведу у сопствено
значење. Те речи опомињу, не дају одговоре и не препознају саме себе.
Ми покушавамо да чекамо и сачекамо да се наш плашт, на који имамо
право, брани и одбрани од свих који заборавише на своје обавезе да
постану људи.У очима нам се уписују поруке, које не желимо да
сачувамо. Бришемо их од порука и опорука, које доноси похлепа и
завист, а чији су ратови најјаче право да себе оправдају. Да ли је то жеља
да за ово кратко време, док пролазимо животом, забораве да је основно
право на њега он сам. Али не живот огољен и обесправљен, не
окрвављен и орошен сузама, већ прекривен оним плаштом са којим смо
морали сви да будемо прекривени. Тада би наша пролазност, добила
смисао а осмех једино обележје због кога је и настао. Не желим да икада
оправдам победнике над животом, јер и они ће доћи до краја својих
путева. А ми ово наше постојање морамо оправдати пред самим собом, и
покушати да неке друге животе заштитимо од сопствених порока и
перика. Треба да избришемо ходнике по којима ходају они који су
залутали у постојање и покушали да другима одузму право на њега.
Треба да их једноставно сачувамо да их не виде неке нове очи, које ће
после покушати да нас правдају или да нам никад не опросте. Битисање
се чува али старењем ми опомињемо на његову пролазност а сећањем
исписујемо своје пређене путеве. Потрудимо се да због неких нових
постојања никада не поцрвенимо пред успоменама, које неко назва
животом .
Урош Ђурашковић 3-14

Право на потребе особа са
инвалидитетом
Разни узрочници имају различите последице
на квалитет живљења сваког човека. Болести,
физичка оштећења, наследни и социјални
фактори проузрокују и условљавају стања која
се крећу од лакших физичких оштећења до
потпуне неспособности и дезинтеграције
личности као биопсихосоцијалног бића.
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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Под инвалидношћу се подразумева свако ограничење или недостатак
способности обављања активности у домену који се сматра нормалним за
човека. Хендикепираност подразумева све сметње са којима се једна
особа може срести услед онеспособљења и инвалидности, а које је
спречавају да води нормалан живот у складу са својим годинама, полом,
социјалним или културним могућностима.
Постоје два модела која се најчешће помињу у дефинисању појма
инвалидности, ''медицински'' и ''социјални'' модел инвалидности. Однос
социјалног и медицинског модела обично се представља као супротност
један другом. Медицински модел види инвалидност као лични проблем,
директно проузрокован болешћу, несрећом или неким другим
здравственим стањем, а који се може побољшати неком медицинском
интервенцијом као што је рехабилитација.
Социјални модел не нуди јасан увид у то на који начин треба
обележити границу између инвалида и неинвалида у социјалној
политици.

Предрасуде према особама са инвалидитетом
Под предрасудама се подразумева ''логички неоснован, упорно
одржаван и изразито емоцијама праћен однос који може бити усмерен
према
различитим
објектима,
особама,
друштвеним групама и слично. Суштина
предрасуда која их разликује од друге врсте
неистинитих ставова је упорно њихово
одржавање упркос чињеницама које говоре о
неистинитости таквог става, јер су у тој форми
усвојене у процесу социјалног учења по
принципу учења по моделу.
Други фактор који обликује и доприноси одржавању стереотипа
свакако лежи у традиционалном ставу о разликовању нормалног и оног
што одступа од нормалности.
Тако створен дубок понор између нормалног и абнормалног доводи до
тога да се свака врста различитости априори одбацује и проглашава
неинтересантном или чак угрожавајућом за просечног појединца.
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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Трећи чинилац који доприноси одржавању предрасуда је недостатак
непосредног искуства везаног за стварне могућности лица са
инвалидитетом и неинформисаног о овом делу популације.
Морамо имати у виду да особе са трајним здравственим оштећењима
имају права да воде нормалан живот. Та права изискују пошовање , јер
чињеница је да особе са трајним здравственим оштећењима располажу
способностима које су нетакнуте и које могу да се развијају. Управо због
преосталих способности, треба пружити прилику да их лица са
инвалидитетом несметано користе, да буду активни чланови колектива а
не објект друштвене заштите.
Адекватан одговор на традиционално запостављање потреба ове
маргиналне групе захтева једну усаглашену акцију правних, политичких,
економских, културних потенцијала и механизама цивилног друштва.
Хумани, али истовремено и обавезујући приступ особама са
инвалидитетом подразумева да уколико у једној заједници нема једнаких
шанси за све, та заједница никада неће постати друштвом.

Дискриминација жена са инвалидитетом
Иако су и мушкарци и жене са инвалидитетом субјекти дискриминације
по основу своје инвалидности, жене са инвалидитетом
дискриминација погађа двоструко- и по основу пола и по
основу инвалидности. На жалост, студије у области
инвалидности користе једностран приступ у истраживању
живота особа са инвалидитетом, запостављајући
испитивање утицаја родне карактеристике на живот
мушкараца и жена са инвалидитетом.

Препоруке
Усвојена је Национална стратегија за унапређење положаја особа са
инвалидитетом (2006), и потписана је Конвенција Уједињених Нација о
правима особа са инвалидитетом (2007).
Поред блиске сарадње са различитим Министарствима и владиним
телима, треба јачати стратешка партнерства са невладиним
организацијама. Неретко се инвалидност приказује као трошак, давањем
података о висини материјалних давања за особе са инвалидитетом и
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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броју особа са инвалидитетом. Особе са инвалидитетом се најчешће
представљају у медијима као неспособне и терет, јадне и за жаљење или
као друга крајност- супер богаљи - Препоруке за медије обухватају
потребу за социолошким приступом и то да се:- Поспеши истраживачко
новинарство које би имало активан однос према извештавању о стању и
положају особа са инвалидитетом.
-

Повећати у електронским медијима едукативни и стручни садржај
који би био од помоћи особама са инвалидитетом.
Истицати позитивне примере, како интеграције особа са
инвалидитетом, тако и позитивне реакције и искуства неинвалидних
особа, а у смислу смањења предрасуда.

Маријана Дамјанац 3-13

LET ‘S TALK ABOUT ….HUMAN RIGHTS

Human rights play an important role in everyone’s life, but not everyone realizes it.
Human rights are fundamental rights involved in every comment you make about
someone different, in every discriminatory “joke” you tell that affects people, even if it
does not affect you.
What is discrimination? Have you ever been an object of any kind of discrimination?
Discrimination means treating people differently, in a positive or negative way, just
because they belong to a certain group. When a person is treated unfairly or badly,
simply because of his/her race, gender, profession etc. – it is a negative discrimination.
Freedom and equality represent the basic sources of human rights. Beside political rights,
there are civil, economic, social and so-called “the rights of the third generation”. Those
are the rights that include cultural rights and the right for a healthy environment.
As citizens, we do not have only rights. We have our duties and obligations, too. Our
basic obligation is to respect other people and of course, the law. Our society has come to
the point where people think it does not matter what they say. Sometimes they think that
their comments and hatred do not affect other people.
We believe, however, that we are all born with the innate feelings of compassion and
love. All we have to do is to talk more about them and try to nourish other positive
attitudes and feelings as well.
ANDRIJANA BLAGOJEVIĆ, III5
MARKO ĐURIŠIĆ. III5
MARIJANA BOĐAN, III5
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КЊИЖЕВНОСТ

Кад мало боље размислим
Можда сам снио хиљаду снова
прогоњен од стране непознатих ликова,
чујем марширање и знам
долазе по нас!
Да ли си читао вести данас?
Кажу да је опасност прошла
али и даље чујем немире душе
што горе у ноћи.
О супермену, где си сад
Када је све пошло наопако?!
Ови људи од челика и људи од моћи
губе контролу из часа у час.
Сад је време, сад је место,
Гледајмо напред, у будућност,
нема много љубави око нас
у истини, сазнању је спас
Алекса Китановић 3-15

Право на одлуку
У животу се безброј пута налазимо у ситуацији доношења веома
важних одлука. Та улога носи велику одговорност важну како за себе
тако и за целу породицу. Имати пре свега право на доношење одлука је
значајна медаља у неким ситуацијама.
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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Право! Шта у ствари носи та реч у себи? Слободу, одговорност,
награду или нешто друго? Шта ако то право не оправдамо. Како се
изборити, шта урадити, а одлука је важна за решавање животног питања.
Донети праву одлуку која ће бити баш то што желимо, говори и о нама
као индивидуи.
Говори о томе колико смо јаки, спремни да се суочимо са важним
одлукама иако можда немамо животног искуства. Млади смо а тај
задатак стоји пред нама. Та особа је пуна самопуздања и верује у себе.
То право, можда треба да заслужимо, да нам
дају ту заслугу да нас тиме учине важним и
сматрају да смо одрасли и способни за
решавање важних задатака. То ћемо схватити
као виши чин, додељен у војсци.
Пре него што донесемо одлуку о нечему, тај
садржај треба што пре размотрити, сагледати са
свих страна, видети да ли је то заиста то или
треба оставити и не журити превише са
одлуком. У животу се греши, не постоји човек који није направио
погрешан корак или донео одлуку која није права.
Кајање је део тог програма, али увек треба имати на уму да решење
постоји и не треба поклекнути. Одлуке треба доносити само везане за
себе. Доносити одлуке за друге је као мач са две оштрице. Сматрам да то
треба избегавати нарочито ако су везане за велики проблем.
У било којој животној сфери, то право је важно. Може да буде и
одузето и да одлуку доноси неко други, што може да буде јако лоше и
неправедно. Такве ситуације и дешавања нас нажалост, окружују. -Права
одлука, злата је вредна.
Давидовић Валентина 1-15

Право на избор партнера
Некада је брак био само средство којим се добија нека материјална
корист или моћ или власт. Младе девојке су продаване старцима а
принцезе су удавали за њихову браћу, стричеве, ујаке...како би породица
сачувала свој новац и власт над њим. Склапали су се бракови између
беба, деце, да би се две моћне породице повезале. Данас држава и Устав,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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обећавају право на избор партнера, али није увек случај да се то и
поштује.
У многим земљама се и данас уговарају бракови, где се будући
младенци никада нису видели пре свадбе. Али ипак и другде у свету
постоји нешто слично, као што је мешање у упознавање људи и
проводаџисање, где људи стварају погрешан утисак једни о другима на
основу речи пријатеља, породице и познаника. Девојке данас зависе од
мишљења својих другарица и увек ће пре одабрати оног који се свиђа
другарицама, него оног ко их заиста воли и кога оне воле.
Врши се притисак на децу богатих да се венчају са људима њиховог
сталежа и чудно се гледа на бракове из мешаних сталежа. Ту је и
притисак који врши и црква тј. вера и питање боје коже и порекла. Када
се избор толико ограничи, схватите да је број људи који могу стварно да
бирају, по тим критеријумима, једнак нули или је занемарљив. Притом
они који одступе од свих ових ''правила'' буду мета оговарања, упирања
прстом и расправа. Увек има оних који својевољно ступају у брак са
особом коју не воле, ради личне користи, наравно. Можда се због тих
људи и њима сличнима, и праве те границе дозвољених бракова.
Сада већ можемо да поставимо питање: Колико је то наше право
заиста право и колико је прихваћено у друштву?
Одговор на ово питање вероватно нећемо никада добити јер се њиме
обухвата цела људска популација, али барем имамо право на слободан
говор и мишљење, и то је нешто.
Ћирић Александра 3-13
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ИЗ ЂАЧКЕ
РАДИОНИЦЕ

ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ
Увод
Назив "генетички модификован
организам“ (не „генетски“)
означава онај организам чије су
карактеристике промењене
уметањем гена неког другог
организма, техникама
генетичког инжењеринга
(технологијом рекомбинантне
ДНК). Разлог велике
непопуларности ГМО- а је тај
што конзументи ГМ хране нису
били правилно упознати са оним
што једу. Тако су се кршила

лична уверења појединаца, као
што је то у случају
вегетаријанаца, који нису били
упознати да поврће и воће које
једу у себи садржи мали део
животињског генома. Осим
лошег гласа и много аргумената
против ГМО-а, од којих је
већина недоказана, људи нису
упознати са позитивним
странама манипулације генима и
њиховој примени у побољшању
квалитета живота.

Историја ГМО
Историја ГМО је почела 1972.
и законске прописе који би
године, када је Паул Берг
регулисали ову примену. Затим
направио прву рекомбиновану
је 1977. технологијом
ДНК.Године 1975. одржана је
рекомбинантне ДНК произведен
Асиломарска конференција о
први људски хормон
биосигурности. Научна
(соматостатин), тако што је
заједница је тада показала
хумани ген убачен у бактерију
забринутост, јер је постало јасно
Eshericiu coli.Године 1978. на
да се нова технологија може
овај начин је произведен
злоупотребити,и да је потребно
хумулин (хумани инсулин), што
увести протоколе експеримената
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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је била прекретница у третману
дијабетеса.
Дужи рок трајања
Генетичка модификација воћа и
поврћа може смањити
осетљивост на спољашње
утицаје чиме би и склоност
кварењу била мања. То би
помогло ширењу трговачких
веза (бројни се плодови већ код
транспорта покваре),
чиме би се избегло
непотребно бацање
велике количине
производа. Статистика
из 2012. каже да је од
1,5 милијарди хектара
обрадивог земљишта 12 посто
под ГМ културама (170 милиона
хектара). Већина тога је у
Сједињеним Америчким

Држава, Канади, Аргентини,
Бразилу и Индији, а 18 милиона
хектара у остатку света (Кина,
Аустралија, Шпанија, Мексико).
То су културе где је
модификација ишла у смеру
стварања резистентности према
хербицидима и
инсектима.ГМ усеви
данас су углавном
индустријске и крмне
биљке. Највише има
ГМ соје (81 посто
укупне производње на
100 милиона хектара је ГМ),
затим кукуруза (35 посто је ГМ),
док остало углавном чине ГМ
памук и уљана репица.

Већа хранљива вредност
Уметањем гена у житарице,
А. Како пиринач храни више од
попут пшенице и пиринча,
50% светске популације, то би
можемо повећати њихову
био добар начин да се смањи
хранљиву вредност. Један од
недостатак витамина А у
примера је „Златни пиринач“ у
исхрани, што је један од
који су стављени гени
проблема земаља у развоју.
одговорни за стварање витамина
Продуктивније домаће животиње
Гени се могу уметнути у говеда,
карактеристике. Уједно се може
како би се повећао принос
повећати отпорност животиња
млека, или да се код одређених
на одређене паразите и
врста више развијају жељене
болести.На путу да буде
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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температура воде
ниска),односно, „Франкенфисх“,
како га опоненти ГМО називају,
прва ГМ риба - већ је
патенирана ГлоФисх акваријумска флуоросцентна
рибица.

Заслађивачи без шећера. ГМО шећер
Да би coca cola била јефтинија, уместо шећера се користи високо
фруктозни кукурузни сируп који се добија од ГМ0 шећера. Аспартам је
такође још један заслађивач који је ГМО, а производи се уз помоћ ГМО
бактерије.
Гринсписове листа производа који у себи садрже ГМО:
Најпознатија светска еколошка
који у себи садрже ГМО :
организација Гринпис направила
“ “Snickers”, “Campbell” supe,
је списак прехрамбених
Pirinač “Uncle Bens“, Čaj
производа који у себи садрже
“Lipton” ,“M & M”,
ГМО. Међу производима налазе
“Twix”,“Milky Way”, “Cadbury”
се неке од најпознатијих врста
čokolada,“Ferrero Roche”,
напитака, слаткиша и намирница
“Nestle” čokolada, Čokoladni
које се продају и на нашим
napitak “Nesquick”,“Coca–
просторима. Овако изгледа део
Cola”,“Sprite”, “Fanta”, “Pepsi–
Гринсписове листа производа
Cola”.7 Up”...
Потенцијалне користи за људско здравље
Слично као код већ дуго
развоју вакцина и лекова за
присутног развоја
домаће животиње. Биљке су
биотехнолошких вакцина за
пројектоване за производњу
људе, коришћење молекуларне
вакцина, протеина и других
биологије се показује врло
фармацеутских производа. Овај
успешним и обећавајућим у
процес назива се "pharming".
Позитивна страна ГМ хране
• ГМ храна је обогаћена посебним храњљивим састојцима, као већ
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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поменути „златни пиринач“ .
• ГМО решава проблеме у пољопривреди – мање пестицида, многи гени
уграђени у биљке омогућују да биљка промени особине своје врсте
(отпорност на болести, мраз, сушу, хербициде...).
• Повећава се отпорност биљке на инсекте, паразите и корове, па се тиме
смањује употреба пестицида
• Смањује се цена производње хране
• ГМ биљке стварају властите токсине и супстанце које уништавају
вирусе
• ГМ биљке имају продужени период сазревања
• ГМ биљке могу дуго остати свеже у продавницама
• ГМ производи имају исту вредност као и конвенционални производи.
Негативна страна ГМ хране
• Постоји непредвидив утицај на дужи временски период
• Појављују се нови алергени и токсини у производњи намирница
• Постоји опасност од појаве нових вируса
• Развија се све већа отпорност на антибиотике
• Постоји потенцијална опасност од инфекција и мутација у људским
ћелијама
• ГМ производи не могу бити повучени с тржишта јер нису означени
• ГМ храна повећава ризик од настајања рака
• ГМ храни приписује се повећан број алергијских болести и слабљење
имунолошког система.
• ГМ биљке могу изазвати велики број нежељених последица у околини
(загађивање тла и вода)
• Увођење великих количина ГМ хране утиче на здравље
• Унесени ген може разорити друге гене
• ГМ процесима добивамо биљке које нису сочне, мирисне ни укусне
• Једини интерес и циљ је профит
• Губитак биолошке различитости
Узнемиријући резултати исхране ГМО
сојом код сисара
Кредибилна научна истраживања из 2005, 2008.
и 2010. године, у којима су лабораторијски
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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сисари храњени ГМО сојом показали су промене чак и у трећој и
четвртој генерацији потомака. Израстале су им длаке око зуба и у
устима, имали су различите промене органа за варење, појачану
стерилност, дегенерацију репродуктивних органа и за више од 50 одсто
поваћано угинуће фетуса. Чим се догађају на сисарима ове промене могу
да се очекују и на човеку.
Здравствене последице по људе који користе ГМО храну
Дилеме око последица употребе хране са ГМО више нема. Наука је
доказала да ГМО кроз храну код корисника изазивају 65 најтежих
болести, од малигних, до, по народ најпогубније последице, стерилности.
Србија већ сада због илегалног увоза и узгоја ГМ култура има, по
званичној статистици, 350.000 брачних парова који имају проблема са
зачећем свог потомства, што значи реално и преко пола милиона.
Законска регулатива везана уз ГМО и ГМ храну
ЕУ је изградила свеобухватан састав механизама за процес разматрања и
одобравања ГМО, као и контроле пуштања ГМО-а у околину путем
одређених законских директива и регулатива.
Циљеви:
-Заштита грађана и околине
мери у којој би нормална
-Права потрошача на
потрошња била у смислу
информираност и избор
исхране неповољна по људе или
-Обвезно означавање
животиње.
ГМ храна и сточна храна не сме:
Означавање је обавезно уколико
- имати неповољне учинке по
производи или састојци који
здравље људи, животиња, или
садрже ГМО имају количину >
околине.
0,9%. Сви производи који
- погрешно наводити потрошача
садрже ГМО треба да буду
или корисника;
означени натписом: «Овај
- се разликовати од хумане или
производ садржи генетски
сточне хране, коју треба
модификован (назив
заменити, у
организма)»

Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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Закључак
Храна је моћ, и они који ће имати хране,
владаће светом. Од те спознаје до
производње ГМ хране мали је корак.
Проблем генетског модификовања је што
се он може догодити и између живих
јединки које не припадају истој врсти,
процес који практично није могућ у
природи. Новонастале јединке (биљке и
животиње), с једне стране, бивају
отпорније на одређене инсекте, вирусе,
гљивице, пестициде, чиме се олакшава
њихова производња и повећава принос. С друге стране, овај процес
доводи до промена у еколошком систему, елиминишући неке корисне
биљке и инсекте као и стварајући нове јединке које као такве не постоје у
природи и за које се још не познаје утицај на планетарну равнотежу. О
успеху или пропасти ГМ хране ће судити једино време.
Сви ми посматрачи можемо се једино питати хоћемо ли то и колико
платити?
Многи стручњаци,противници ГМО-а сматрају да генетички измењене
намирнице могу бити опасне за здравље јер нисмо упознати с попратним
појавама које могу бити узроковане модификацијом гена. Не зна се како
ће се ген друге врсте понашати у новој средини (геном у
домаћина).Стављање гена једне врсте у другу (нпр. рибљи ген у парадајз)
представља повреду границе међу врстама. Противници ГМ хране
сматрају да је она у функцији капитала који тежи већим профитом и
смањењем трошкова производње. Охрабрује чињеница да се све већи
број транзицијских земаља окреће органској производњи.

Дамјанац Маријана 3-13
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АКТУЕЛНОСТИ
Инстант сексуално васпитање – пример
позоришне представе
Сећам се тог 18.марта 2013. године када је педесет
ученика Хемијско-прехрамбене технолошке школе отишло у позориште
„Бошко Буха”да гледа представу „Инстант сексуално васпитање”
редитеља Југа Радивојевића.Глумачка постава обећавала је леп
доживљај.Главне улоге поверене су Данијели Штајнфелд и Ивану
Зелићу,а у представи су се појављивали
Радован Вујовић,Борка
Томовић,Драган Вујић-Вујке, Дејан Луткић, Горан Јевтић, Калина
Ковачевић,Милош Тимотијевић и изузетни Виктор Савић.Виктор је у
улози Шуге побрао највише аплауза.Музику за ову представу написао је
легендарни београдски кантаутор Момчило Бајагић-Бајага..
У овој комедији, намењеној, првенствено млађој популацији,
истражује се појам првог сексуалног искуства. Дача и Војке су млади пар
који покушава да оствари прво сексуално искуство.Неискусни и невини
страховали су да ће разочарати партнера.Обоје одлучују да
појединачно,током једног петка науче све што нису знали о сексу.У овој
црнохуморној потрази за инстант сексуалним искуством, Војкету ће
водич бити старији брат а Дачи најбоља другарица.Њихово ноћно лутање
откриће много више него што су желели да знају...
Општи утисак који је ова представа оставила на мене као писца ове
рецензије је актуелност,допадљивост и духовитост.Препорука свима је
да се потруде и погледају ову представу која ће им пружити бројне
одговоре на увек деликатна питања и дилеме у вези са првим сексуалним
искуством.
Милованчевић Миона IV 9

Дан Школе
Ученици Хемијскопрехрамбене технолошке школе,

учествовали су на такмичењу у
одбојци и кошарци. Играли су
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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против Хемијске школе из
Суботице. Трећи и четврти
разред
хемијске
смене
,
такмичио
се
против
прехрамбене.
Победила
је
хемијска смена резултатом 45:
26, у кошарци. Девојчице из
наше школе су играле одбојку
против момака из Суботице и
изгубиле су 0:2. Утакмице су
завршене фер и коректно.
Поражени тим је признао пораз
и на крају смо испоштовали све
учеснике победничког тима.
Дан школе смо прославили
21.10.2013године
у
преподневним сатима. После
такмичења је уследио програм
из три дела.
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Затим су наступили чланови
драмско-рецитаторске секције уз
менторство Виолете Унковић
Митровић. Они су припремили
рецитал о Београду какав је био
некад а какав је сад. Подсетили
су нас на мисли Душка
Радовића, на град из пера Моме
Капора и помогли нам да
разумемо ритам престонице.
На крају су нас чланови секције
енглеског језика обрадовали
минијатурном представом. Она
говори о новинарки која долази
из Масачусетса
и жели да
упозна град.
Приредбу су затворили чланови
хора који су отпевали ''Април у
Београду''.

У
првом
делу
програма,
наступили
су
чланови
новинарске секције и прочитали
занимљиве чланке из претходна
три броја.

Данило Новотни III/4

Хуманитарна акција – Помоћ Уни Савић
Ученици наше школе учествовали су током децембра у прикупљању
помоћи Уни Савић,девојчици оболелој од леукемије.Желели су да
помогну како би Уна што пре стигла у Немачку,где ће бити извшене
потребне процедуре пред операцију.Овим чином показали су своју
хуманост и спознање да је живот детета важнији од материјалних
препрека.Надамо се да ће овај наш покушај помоћи да превазиђе тегобе и
да ће се брзо опоравити.
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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Ученици Хемијско-прехрамбене ехнолошке школе

Извештај о филму ''Пут посут ружама''
У уторак 25. 11.2013 године група ученика наше школе била је у
биоскопу ''Шумадија'' и гледала филм '' Пут посут ружама''.
Филм је прича о српској принцези Оливери. Након Косовске битке,
Оливера је била приморана да оде у харем Султана Бајазита као део
мировног уговора. Њена два брата Вук и Стефан су је водили од
Крушевца па до Турске престонице Једрена. Према легенди, народ је пут
посуо ружама. Филм је добар за образовање, поготово зато што глумци
посећују место на којима се заиста одвијала прича. Глумци су
веродостојно приказали то време јер су носили одећу из тог периода.
Црквене песме које прате филм, подижу расположење.
Већи број младих не би погледало тај филм јер превише проводе време
за компјутером. То умањује жељу за било каквим радом или
изласцима. Младе треба заинтересовати причом јер лепо је и корисно
када људи примете колико знате, поготову о историји.
Ученици наше школе су се сложили у мишљењу да у филму недостаје
акције. Више би уживали да су глумци одглумили ратне сцене него што
су их видели на сликама.Стиче се утисак је да би ученици волели да се
понови одлазак у биоскоп преко школе..
Тана Јањић III/4

Такмичење у шаху
Градско екипно
такмичење
средњих школа у
шаху, одржано је
13. 12.2013 године у Европској
пословној школи у Београду.
Наша школа је традиционално
учествовала на овом такмичењу,
али овај пут са женском екипом.
Састав ове екипе чиниле су:

Анђела Аризановић III/1,
Милијана Мићић III-5 и
Маријана Бођан III-5.
Упркос великој конкуренцији,
наш труд се исплатио и освојили
смо треће место. Први пут сам
учествовала на овом такмичењу.
Веома сам срећна и поносна што
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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Тесла''. Поздравио је такмичаре
и пожелео им успех.
Такмичарима се обратио и Зоран
Котевски, председник
шаховског савеза Београда.
Маријана Бођан III-5

Хуманитарна акција прикупљања помоћи за Дечије прихватилиште
на Вождовцу
На иницијативу ученика прехрамбене смене и то: Јоване, Биљане и
Катарине, покренута је ова акција, 29.11.2013 године.
У том прихватилишту свакодневно борави око двадесеторо деце.
Услови су углавном лоши а из разговора са децом, наше ученице су
сазнале шта би их посебно обрадовало за Нову годину. То су разне
играчке, бицикли, слаткиши и слично. Након њиховог повратка детаљно
се размотрила ова идеја која се заснива на сакупљању играчака, одеће и
осталих ствари које су неопходне деци. Поред великог броја ученика у
акцију су се укључили и запослени.
Представници ученика у Парламенту су подржали не само ову акцију већ
припремају нову хуманитарну акцију за март 2014. године. Овим гестом ,
ученици наше школе су показали велику хуманост, одговорност и бригу
за друге.
Председник Ученичког парламента: Данило Ковач

Награда за кратки филм
Хемијско-прехрамбено технолошка школа је постала богатија за још
једну награду. Наиме, ученици III/9 : Гарић Кристина,
Гњидић Михаела, Ивановић Никола, Јарић Јелена,
Митровић Немања, Сибиновић Илија и Шиканић
Марко су уз своје сјајне идеје и савете разредног
старешине Катарине Марковић, успели да освоје треће
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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место у категорији ''кратки филм'', у конкуренцији од преко 400 радова
на наградном конкурсу Агенције за борбу против корупције.
Свечана додела награда је обављена у Палати Србија. Око 11h званице су
почеле да пристижу, а већ око 12h, директорка Агенције
за борбу против корупције, Татјана Бабић, присутнима је пожелела
добродошлицу и честитала победницима. Честиткама се придружио и
Вукша Филип, грађански активиста који је најбољима уручио награде.
Уследила је пројекција кратких филмова и презентације награђених
радова, а потом и коктел послужење.
Пријатној атмосфери су допринели и гостољубиви домаћини који су
учеснике конкурса повели у обилазак Палате Србија. Растанак се ближио
а ми смо били задовољни јер смо постали богатији за искуство, а то је да
не затварамо очи пред корупцијом.
Јелена Јарић III/9

Лутам још витак са сребрним луком
Рођена сам пред крај 1972 године. Те године је изашла књига Милош
Црњански- студије и библиографија. Након тога, Милош је писао али
више није објављивао. Последњих пет година је највише шетао по
Калемегдану и Ташмајдану и био виђен у Клубу књижевника.
Новембарско јутро, вероватно слично оном 30 новембру када је
сахрањен 1977. године у Алеји заслужних грађана. Ово јутро се
разликује од тог јер снег не пада али је исто тако хладно.
Своје лутање започињем шетњом по Калемегдану, на оној страни где
се види Ушће Саве и Дунава. Корак по корак, као када читате књигу,
испред вас су записи наших великих писаца...Друштво вам праве
Исидора Секулић, Јован Јовановић Змај, Станислав Винавер, Растко
Петровић, Иво Андрић, Милош Црњански и многи други, које ћете
срести, ако прошетате Калемегданом. Видећете одломке њихових
сачуваних рукописа и подсетићете се њихових биографија. Ја ћу вас
подсетити на Црњанског који је рођен пре 120 година у Чонграду. Тог 26.
октобра 1893, рођен је Милош Црњански у Мађарској, у породици Томе
нотара. '' Мати Марина ме је повила у једном кориту у коме је хлеб
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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месила''. Своју шетњу преко Кнез Михаилове, Теразија ( ту је у хотелу
Париз једно време живео Црњански) завршавам у Народној
библиотеци где је већ дуже време постављена његова изложба.
Ту је сто, писаћа машина , фотоапарат, слике, рукописи, награде и
дипломатски пасош. Црњански је писао за бројне часописе као што су:
''Голуб'', ''Јувентус'', ''Босанскa вилa'', ''Савременик'', ''Књижевни југ'',
''Дан'', ''Зенит'', ''Време'', ''Идеје'', ''Књижевне новине'' , ''Књижевност''
''Савременик'' и ''Зенит''.
Цео живот је посветио писању и образовању.
После гимназије уписао је Експортну академију у
Ријеци а довршавао је у Бечу.
1919. године уписао се код Богдана Поповића на
Упоредну књижевност, Историју и Историју
уметности. 1920. године дипломирао је на
Филозофском факултету у Београду. Био је
професор историје у IV мушкој гимназији 1931. године. Сликао се са
разредом чији је разредни старешина био Момчило Настасијевић,
песник и професор српског језика. Са педесет две године живота уписао
се на студије спољне политике( 1945.год.). Студије је завршио 1949.
године у Лондону. Примио је тада енглеско држављанство, али му је
место у Кембриџу пропало. Запослили су једног нашег попа.
Сем што је био образован, Црњански је познавао стране језике као што
су: немачки, мађарски, италијански, енглески. Пропутовао је многе
земље са дипломатским пасошем . Његова култура огледа се у
многобројним делима као што су ''Ирис Берлина'', ''Писма из Париза'',
'''Љубав у Тоскани''.
Док је живео у Београду променио је неколико адреса: Улица Браће
Недић бр. 29 ( Дорћол), хотел Париз ( Теразије), Улица Маршала
Толбухина бр. 81 и Удружење књижевника-Француска бр.7. Ову адресу
је пријавио као адресу, када је са њим обављен интервју под називом
лична карта.
Лутао је он и по Паризу. Прво је живео у Улици Расин а затим у Улици
De la clef иза Пантеона.
Да ли сте знали да се три месеца те давне 1921. године, дружио са
Ивом Андрићем у Италији? Тада је Андрић био секретар наше амбасаде
у Ватикану. Њих двојица су отишли у Фиренцу. Тамо им се придружила
Вида Ружић. На балкону хотела Фиезоле, писао је поему ''Стражилово''.
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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После је отишао у Босну и са Алексом Шантићем пио пиво у башти
хотела Неретва. Те године се оженио.
Група књижевника и то: Станислав Винавер, Растко Петровић и Милош
Црњански покренули су часопис ''Зенит''. Своју авангардну групу
назвали су Аlpha.
''Суматру'' и ''Објашњење Суматре'' је штампао док је живео у Паризу а
''Лирика Итаке'' је први пут објављена још у часопису ''Дан''(1919 год.)
Знате ли да је ''Дневник о Чарнојевићу'' започео на ратишту у Галицији
(1915) године и да је у џепу блузе носио немачко издање Достојевског о
робијашима у Сибиру? Када су га са 46 год. питали који је најбољи
романсијер, он је одговорио: Достојевски, Достојевски, Достојевски.
Када се вратио из Берлина написао је у ''Ирису Берлина'' : ''Берлин је све
више растао, с вечером губио смисао стварности, са машинама чинио се
састављен од самих халуцинација''. У ''Писмима из Париза'' је рекао како
у себи има различите ноћи а увек исто небо, и како је у њему вечност,
потпуни мир и све му је свеједно.
Када су га питали који му је град најлепши, он је одговорио Петроград
иако у њему није био.
Црњански је био дописник Централног пресбироа и издат му је
дипломатски пасош као аташеу за штампу 1940. год.
Иако се једно време бавио политиком и због тога се полемисало,он сам је
изјавио: ''Ја сам увек желео да живим за књижевност и политика ме је
увек интересовала као театар''.
Пре Другог светског рата је објављена ''Љубав у Тоскани''(1930) и добио
је награду ''Цвијета Зузорић'' за ''Ирис Берлина''.
1939-1940 године је започео ''Књигу о Микеланђелу'' и ''Код
Хиперборејаца'' у Италији. 1941. године бомбардована је у Београду кућа
у којој је живео. Он је тада са члановима Владе прешао из Рима
у Мадрид а затим у Лисабон па у Лондон. На том путу се срео са
Јованом Дучићем. За време рата није писао јер ''Не пева се у кући
мртваца''. После рата пише ''The Shoemakerse''. Тада је стекао Дипломе:
Хотелијерске школе, Драматургије и Филма. Али, није могао да се
запосли. Његова жена је зарађивала од шивења крпених лутака. Били су
несрећни али је Милош на плажи Cooden Beach у близини Лондона писао
''Ламент над Београдом''. Ова поема је објављена у Јоханесбургу 1966.
године.
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''Сеобе'', и то прва књига, изашле су у издању Минерве 1956. године а са
предговором Ристе Тишовића. Тада је објављен и ''Дневник о
Чарнојевићу''. 1966. године, ''Просвета је објавила све три књиге ''Сеоба''
са предговором Николе Милошевића а 1967. године су ''Сеобе''
објављене са предговором Петра Џаџића. Тада је објављен Дневник..,
одломци из ''Романа о Лондону'' и одломци ''Књиге о Микеланђелу''.
Поред ''Просвете'', Изабрана дела у четири књиге су још објавили
''Свјетлост''(Сарајево) и ''Напријед''( Загреб). За ''Сеобе'' је добио награду
Академије. Награду Коларчевог универзитета је добио за ''Књигу о
Немачкој'' а Награду ''Цвијета Зузорић'' за ''Љубав у Тоскани''. Све је то
било у издању Геца Кон. Књижевну повељу за животно дело добио је
1970 године а три године касније ''Роман о Лондону'' је био најчитанији.
Овај роман је иначе 1971. године добио Нинову нааграду.
Тај зеленооки писац је волео јутро због гимнастике и поноћ за читање.
Највише је волео 15 март, месец Мај и пролеће. Волео је боју трешњиног
цвета и шљиве. Од мириса, највише му се свидео мирис багрема. Изабрао
је број 13. Волео је да посматра дуге редове мрава, галебове и срне. Од
земаља највише му се допала Италија а стил скандинавских кућа. Од
наука допала му се археологија јер проучава везе целог света. Ценио је
француског научника Jean Rostana, енглеског песника Џон Дона а
филозоф Сократ био му је непролазна утеха.
-Сви смо ми као на позорници. Играмо улоге за које не знамо ко нам је
доделио. Одемо са позорнице и више се не вратимо никада-никогда...-(
Милош Црњански).
’’Све је у вези на свету...''( ...По једна љубав, јутро, у туђини
душу нам увија све тешње,
бескрајним миром плавих мора,
из којих црвене зрна корала,
као, из завичаја, трешње.
''Суматра'')
Текст приредила
Весна Митровић Иванов проф.
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Шарене стране

Љубавна вечера за двоје
Мени:
Предјело: чупава салата, а за аперитив чаша црног вина.
Главно јело: пуњено бело месо,поховано бело месо, помфрит са
преливом по жељи.Чаша црвеног вина.
Дезерт: јастук торта
Чупава салата:
Потребни састојци:
200г шунке
200г мајонеза
200г павлаке
500г кромпира
200г качкаваља
3 кувана јаја

Припрема:
Скувати кромпир и јаја.Оставити да се охлади.У
дубљу чинију нарендати део кромпира, затим
додати пола исецкане шунке.Измешати мајонез и
павлаку
и
пола
смесе
ставити
преко
шунке.Нарендати качкаваљ.То све поновити док
имате фила.

Пуњено месо:
Потребни састојци:
1кг белог меса
200г качкаваља
200г шунке
300г павлаке
Припрема:
Бело месо исећи на 4 шницле и
истањити их чекићем за месо.
Шницле треба да буду танке. Затим

Поховано бело месо:
Потребни састојци:
500г белог пилећег меса
кеса презли
3 јајета
100 г брашна
1 кашичица соли
Припрема:
Исећи месо на коцкице. У три
тањира сипати у први брашно, у
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направити фил тако што ћете
исецкати шунку и качкаваљ и
помешати са павлаком.Затим
уролати шницле са филом и
затворити чачкалицом. Пржити на
врелом уљу.Када се испрже
прелити павлаком.

И

Б И Р Е Т А

други умућена јаја, а у трећи
презле. Коцкице меса посолити и
уваљати у брашно затим у јаја и на
крају у презле. Испржити у врелом
уљу.
Послужити са помфритом.

Јастук торта
Потребни састојци:
1кг банана
1кг шлага
2 кутије пишкота
Припрема:
Банане се испасирају виљушком.Умутити шлаг и додати испасиране
банане тако да смеса буде чврста.Затим ређати пишкоте на тацну и
премазати са првим слојем фила и тако поновити све док имате фила.
Посебно умутити шлаг и нафиловати торту.Украсити по жељи.
Надамо се да су вам се свидели
наши савети и да ћете неке од
њих користи.Или смо вас бар
подстакли на нову
идеју.
Потрудите се да сваким својим
поступком усрећите вољену
особу.

Јелена Симић IV/2
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If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise:
If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to,
broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools:
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: 'Hold on!'
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings - nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And - which is more - you'll be a Man, my son!
R.Kiplin
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