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МАНЕ ИНТЕРНЕТ
КОМУНИКАЦИЈЕ
Велики писац и нобеловац Иво Андрић
је рекао:''Језик вам је, како знате живо ткиво.
Ако га не заливате и не негујете сваким даном
и у свако време, брзо се осуши и потамни.
Постаје несавитљив, опор и тврд...''
Деловало је и тада, а делује и из ове
перспективе као неко упозорење и објашњење
шта се дешава са нашим правилним књижевним језиком , ако га занемаримо. Да ли је
ико имао веће право да нам на то скрене пажњу него Иво Андрић.?! Одговор се намеће
сам.
Живот у 21. веку нам је донео многе новитете који се брзином светлости шире и
најпре су преокупирали младе људе, а потом све старосне групе. Интернет је изненада
отворио свима прозор у свет и доступност свему и свачему. Али, исто тако интернет је
као нежељено дејство неког лека опустошио душу, осакатио језик и омогућио
злоупотребу свега и свачега. Тако се данас младе генерације одлучују за разноразне
туђице у комуникацији и све мање користе матерњи језик. Млади мисле да су ''фенси'',
пардон савремени и да прате општи светски тренд ( упс, моду). Да ли је баш тако?
Колико смо уствари осиромашили речник српског језика? Покушајмо да се вратимо 20так година уназад, када компјутери нису били доступни сваком појединцу, а све што
нас је интересовало, подразумевало је одлазак у библиотеку и ишчитавање жељеног
садржаја. Сетимо се само колико је један младић користио машту и ''лепу жваку'', да би
пришао девојци која му се допада. Не заборавимо да није било интернета, фацебоок-а и
слања виртуелних ружа са оскудном поруком ''свиђаш ми се''. Све је било много лепше
јер није било заступљено само чуло вида. Они се виде преко скајпа али за прави
доживљај су замрла друга чула. Некада су девојке могле да чују и строфе свог
омиљеног песника, које је удварач научио само за њих. Било је и оних који су под
утицајем осмеха, интонације и боје гласа вољеног бића, осмишљавали нове љубавне
риме.
Некада су младићи доносили својој драгој праву црвену ружу јер су знали да ће мирис
руже да опусти сва чула и освоји њихову драгу.
Данас је све то замењено скраћеницама, фразама...а као малу помоћ су нам
оставили
ЕМОТИКОНЕ, како би помоћу њих могли да откријемо да ли се наш интернет
саговорник смеје, намигује, плаче или можда преврће очима.
На улици ћете срести сличну ситуацију. Већина људи неправилно говори. Када
уз тај неправилан говор додају савремене изразе чије значење не разумеју, људи постају
комични попут странаца који тек уче српски језик.
Не остаје пуно простора за један закључак када је наш језик у питању. Језик је
основа једне културе од изражавања па надаље. Остао је затворен у библиотекама,
едукативним установама и у свести једне велике мањине, која зна да је култура језика и
лепота изражавања, највредније оруђе успешне комуникације.
Милена
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НЕМУШТИ ЈЕЗИК ?!
ИЗРАЗ

ЗНАЧЕЊЕ

Јер си добро?
('-)

Јеси ли добро? Да ли си
добро?
(+)

БРТ

Брате,

ВРВ

вероватно,

НЗМ

не знам.

Где се налазимо?

Где ћемо се састати?

ОМG
ВЧРС

Oh my god!
Вечерас

НМП

Немам појма

ДОП.

Дописивати

НМВЗ

Нема везе

БЗВЗ

Без везе

BFF

Best friends forever

ILY
ВТП

I love you
Волим те пуно
Сања Станишић III/3

ПЕЈЏЕР ОТИШАО У ИСТОРИЈУ
Лексика сленга настаје свакодневно, али
тешко опстаје – каже проф. Михаило
Шћепановић, доцент на Катедри за
српски
језик
и
књижевност
Филолошког факултета у Београду.
''Примера ради, у омладинском жаргону
данас
нема
корисника
који
употребљавају
лексему
пејџер из простог разлога
што је , са губљењем датог
техничког
помагала,
и
лексема отишла у заборав.

Исто се то десило и са низом турцизама,
германизама и романизама- типа
пенџер,
шлајфрук, пирун, који су били у
употреби за одређено време и на
одређеном простору, и пошто су
одслужили
своју
улогу
у
комуникацијској
сфери српског језика,
отишли су и историју.
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КРИТИКЕ "ТВИТЕРА" И "ФЕЈСБУКА"
Последњих година друштвене мреже као што су:
"Твитер" и "Фејсбук" постале су јако популарне,
поготово међу млађом популацијом.
Основни проблем коришћења је отуђење људи који
користе ове мреже. Статистике доказују да трећина
људи проведе више времена дописијући се преко интернета, него у стварном дружењу
са пријатељима. Доказано је како расте број виртуелних пријатеља , смањује се број
оних стварних.
Такође је примећено да "Фејсбук" изазива свађе, повећава љубомору међу партнерима.
Чести су коментари : " Зашто ти је била на листи пријатеља? " ; ''Ко је онај што ти
лајкује сваки статус? " ... Жене два пута више шпијунирају статусе својих партнера од
мушкараца.
Код " зависника " се јавља осећај мање вредности. Гледање туђих профила по цео дан
учини да се осећате лоше. Чини вам се да сви уживају више од вас. Истина је сасвим
другачија - морате да будете свесни да је на " Фејсбуку " представљена идеална верзија
ваших пријатеља.
Доста слободног времена се губи на друштвене мреже . Увек за компјутером
проведемо много више времена него што смо планирали, тако да нам за учење и
друштвене обавезе остаје све мање времена. Почињемо да се мењамо , мање читамо ,
лошије се изражавамо и сви користимо исте фразе.
Са све већим уређењем ових мрежа , да би корисници све имали на једном месту, као
да почиње распадање друштва. Људи који их користе постају све нервознији и
неспособнији за нормално свакодневно дружење.
Волела бих када би сви били довољно јаки да " угасимо " своје профиле и изађемо у
двориште , као некада.
Тана Јањић III/4
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АКТУЕЛНОСТИ

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТИ САВА
Свако ко је присуствовао прослави
школске славе, био је одушевљен.
Учесници програма су темељно
одрадили свој посао.
Приредбу су започели чланови
новинарске секције који су прочитали
најзанимљивије чланке из нашег броја
бр. 12, који је изашао у јануару. Затим
су у холу наше школе наступили
чланови драмско-рецитаторске секције
са рециталом о Београду. Рецитал је био
едукативног и културног карактера а
обухватио је период развоја Београда од
почетка двадесетог века до данашњих
дана. Слушаоци су се осетили као да
путују кроз време, док седе у истом
граду.

Тај рецитал личио је помало на
документарни филм о Београду.
Наступили су затим чланови секције
енглеског језика,
чланови хора,
фолклора, плеса...
Сви они подсећали су на
интермецо или рекламе које су
прекидале филм о
Београду. Режисер и сценариста филма
је професорка Виолета Унковић
Митровић. Помагала јој је професорка
Данијела Глигорић.

Маријана Дамјанац III/3

Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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МАТИНЕ ПОСВЕЋЕН ШЕКСПИРУ
Књижевно-сценски матине уприличен је у холу Хемијско
прехрамбене -технолошке школе поводом 450.годишњице
рођења Виљема Шекспира,а одржан у петак 25.4.2014.са
почетком у 13 часова.Ученици прве, друге и треће године обе
смене обнављали су и проширивали своје знање о
стваралаштву ренесансног песника кроз речи и покрет на
сцени.Чланови секције из енглеског језика и наши већ искусни
млади новинари, у сарадњи са професоркама Бојаном Станкић,
Весном Јевтић и Ивоном Ђукић, професионално су схватили задатак. Осврнули смо се
на значај књиге и читања на српском и енглеском језику. Драматизацију Капулетовог
врта извели су Тијана Веселинов ученица III-1, која је успешно одиграла улогу Јулије, и
моја маленкост, Марко Ђуришић ученик III-5 у улози Ромеа.Сцена је употпуњена
уводном речју Анђеле Аризановић, која је представила Шекспиров стваралачки опус.
Доживљај је био потпун када су Александра Томић, Миљана Јовић, Ксенија Јовановић
и Марија Станковић,ученице I6 прочитале Шекспирове мисли на енглеском језику, а
ритaм нота на гитари дао посебан тон свечаности.Учесници матинеа урадили су зидне
новине са најлепшим и најпознатијим
Шекспировим
мислима.Матине
је
завршен традиционалним енглеским
чајем и колачићима у хедонистичком
стилу.

Ђуришић Марко

III/5

ПЕТНИЦА –НЕОБИЧНО ИСТРАЖИВАЧКО КОНАЧИШТЕ
Петница,
необично
и
ретко сазнање. Мноштво
радозналих
очију,
шум
неизвесности и неповерење
према могућностима које су

постале стварне, и које могу
пробудити у нама одговоре.
Почетак тражења решења и не
постоји. Улазак у то необично
истраживачко коначиште је већ
понирање у делове суштине које

Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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смо се плашили или смо мислили да не
постоји. На једном месту, кроз
забринута лица нагнута над књигама и
рачунарима пролазе тајне археологије,
шапати музике, звона математике,
чудноватости хемије...Сви ти звукови
праћени ишчекивањем, сливају се у
једну бујицу, која својим пенушањем,
полако покушава да даје одговоре.То су
одговори који ће у нама победити страх
од непознатог. Тај скуп различитих
сакупљача одговора је уствари чврста
заједница оних који нису пристали на

стајање и кретање уназад. То право, да
можемо прво да победимо себе тј.
сопствени страх, не смемо себи да
одузмемо. Само сталним победама над
самим собом, ослобађамо се страха од
непознатог.
Тим нашим малим победама,
тражимо место у слагалици која се
живи,која се креће, која није стална, али
је једина и зове се време.
Урош Ђурашковић III/4

У ПОСЕТИ МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Професорка је позвала цело наше одељење у ову посету музеја. Тачно у подне
дошли смо само Марковић Селена и ја из III/4. Тачно у подне, ту је била и ученица
Катарина Степановић која је прву годину. Наша професорка је била мање изненађена од
њене професорке Дубравке Малетић са којом смо се сусрели. Нас неколико је ушло у
музеј, чији је улаз са доње, леве стране од улаза у
Народно
позориште.
Дочекао нас је
директор
Народног
позоришта. Он је
био
трећа
разочарана особа,
што се појавило
тако
мало
ученика. Али, као што увек бива са надареним људима,
брзо се снашао.
Није хтео да нам наплати улаз а моја професорка се снашла и поклонила му наш
часопис у знак захвалности. Врло брзо, он је започео предавање као да нас је најмање
педесетак у музеју. Одвео нас је у фоаје Народног позоришта где нам је испричао да је
позориште отворено 1869год. Сазнали смо, да је прва замисао била, да се позориште
изгради на Зеленом венцу.
Прва оперска представа била је 1920 године а те године је изведен и балет
''Батерфлај''.
Једна од првих драма која је, у позоришту, изведена је комедија ''Госпођа министарка''.
Директор је поменуо и Жанку Стакић која је 1945 године играла под немачком
окупацијом а њено име данас краси једну од престижних награда. Пуно бордо и златне
боје чува предратни изглед позоришта. То позориште је први пут реконструисано 1964
године а други пут у периоду од 1986-1989 године. Током друге реконструкције ,
представе су се одржавале у Мадленијануму. Затим нас је одвео у салу где се одржава
светосавска академија и на крају смо се опет спустили у музеј Наросног позоришта.
Док смо силазили, није заборавио да нам каже како сцена ''Раша Плаовић'' од 1986
године броји преко 300 места.
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
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У позоришту које је отворено 2010 год., одржавају се изложбе.
Тада је била изложба Бисерке Цвејић и балерине Нине Кирсакове.
Директор нам је најавио да ће у априлу бити изложба посвећена
деведесетогодишњици од рођења Мије Алексића и да ће у мају,
изложбу посветити Браниславу Нушићу. У музеју је постојао и
видео запис о животу чувене балерине Нине Кирсакове. Она је у
позоришту први пут наступила у балету ''Дон Кихот''-1931. Та чувена светска балерина
играла је у ''Лабудовом језеру'', ''Жизели'', ''Тајна пирамиде'', ''Вила лутака'', ''Охридска
легенда''. Она је режирала и била кореограф балета ''Љуба чаробница''. Нина је била
шеф балета у Народном позоришту а са 90 година је дипломирала археологију.
Сахрањена је у алеји великана на Новом гробљу. Изашао сам из музеја са проширеним
видиком.
Урош Ђурашковић III/4

Конкурс Вукове задужбине на тему: Светиња
У холу наше школе уприличена је изложба –ученици су писали о
слободи, љубави, пријатељству...
24.06.2014. проглашени су победници и уручене награде у
Баваништу. Ученица Владана Божовић 2-15, написала је песму за
коју је добила награду 3. место у категорији литерарних радова. Песму објављујемо у
овом броју часописа.

МОНТЕВИДЕО – ВИДИМО СЕ- ДРУГИ ДЕО

Овај филм Драгана Бјелогрлића је
одушевио све гледаоце! За разлику од
првог дела, овај део је имао
занимљивију радњу. Он говори о
учешћу
домаће
фудбалске
репрезентације на првом светском
званичном првенству у Монтевидеу,
1930. године. Ова прича је инспирисана
истинитим догађајима о успеху домаћег
спорта. Ми смо били екипа из једне
мале балканске земље, којој су сви
давали минималне шансе за успех.

Жребом смо добили најјаче противнике
а то су били фудбалери Бразила.
Предвођени
чистим
ентузијазмом,
визијом, идејом заједништва, успевају
да добију репрезентацију Бразила.
Атмосфера је била напета док је наша
југословенска репрезентација играла.
Као у животу, тако и у спорту постоји
неправда. Одувек смо били мање
поштовани, па и тада, док нисмо
постигли
резултат.
Неправда
се
догодила и када смо играли са
Уругвајем. Судија је био неправедан и
гледаоци филма су подржавали играче,
као
да
се
то
дешава
2014.
год.Југословенска репрезентација је
освојила треће место на том светском
првенству. Поред много искушења и
препрека, остали су тим. То је и порука
овог филма. Није их уништило
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омаловажавање нације и нису их
растуриле понуде за боље клубове.
Након завршетка филма, сви су били

поносни што су Срби.
Илић Ленка II/5

ТАКМИЧЕЊА

ШКОЛСКО, ОПШТИНСКО И РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА
На школском такмичењу из српског језика под називом – Књижевна олимпијадаосвојио сам преко тридесет поена. То је било изненађење за мене јер сам се спремао
само један школски час са професорком и обнављао сам градиво код куће. На овом
такмичењу је Катарина Катанић I/5 имала 40 поена и била је на првом месту. Иако
нисмо имали школско такмичење из језика , наша професорка Весна Митровић Иванов
је одлучила да Катарину и мене поведе на општинско такмичење из језика. Поново сам
паничио и једва сам отишао на општинско такмичење у ''Тринаесту гимназију''. За ово
такмичење смо се припремали више часова и прорадили смо тестове са општинских
такмичења из претходних седам година.
Освануо је и тај 15 март. Катарина и ја смо се те суботе нашли испред ''Тринаесте
гимназије'' са нашом професорком и са професорком Данијелом Глигорић, која је
повела своја два ученика. Урадио сам тест што сам боље могао и одушевио сам се, када
сам у понедељак сазнао, да сам имао девет поена и да сам најбољи представник наше
школе. Борио сам се са ученицима, не само гимназије већ и средње економске школе.
Било је ученика који су имали и три поена, тако да сам ја представио нашу школу као
''златну средину'' и на то сам поносан.
Александар Симић I/2

ШКОЛСКО И РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОПШТЕ И
НЕОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

Андријана 18. место. Екипно смо били
једанаести од укупно седамнаест екипа.

Што се тиче хемије, пласирао сам се на
републичко такмичење. Прво место на
школском такмичењу из хемије, заузела
је Андријана Пантелић I/4. На
републичком такмичењу ја сам освојио
16. место а
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ
ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Традиција ни ове године није
изневерена.Ученици
наше
школе
поново су учесници републичког
такмичења из хемијске
технологије, које је
одржано у Крушевцу
од 7 – 9.маја.
Радмила
Николић
ученица IV 2 и
Небојша
Андрић
ученик
IV 3
представљали су нашу
школу
на
овом
значајном
такмичењу.Ученике су на такмичење
водиле професорке Злата

Радовановић и Снежана Жужа.Утисци
су позитивни.Било је напорно али лепо
наћи се у друштву веселих а учених
људи.На такмичењу смо били у златној
средини,између седмог и једанаестог
места .Задовољни смо показаним
знањем и трудом који ћемо
неговати и у будућности.
Имали смо довољно времена и за
разгледање
града,
обилазак
кафића
и
дружење.Најзанимљивија нам је
била журка за професоре.....
Радмила Николић IV 2

КЊИЖЕВНОСТ

ЛИРИКА-ПЕТРАРКИСТИ-НЕКА ЈЕ БЛАЖЕН ДАНЉУБАВНИ СОНЕТИ
НЕОСТВАРЕНА ЉУБАВ

ТЕГЛА СА МЕДОМ

Велику радост поглед на њу даје
очи су њене бисери што сјаје.
Лице је њено огледало склада
а њен осмех, целим светом влада.

Тегла са медом
пала је на под.
Ја њему нисам ништа
он је мени Бог.

Мисли су моје њом заокупиране
моје су снаге пред њом побеђене.
Њен топао поглед, њена нежна рука
и глас њен је чиста хармонија звука.

Срела сам га случајно
Једне ноћи снене.
Ипак ми се учинило
то су биле опсене.

Доброту неку поглед јој открива

Туга не нестаје,
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а опет исти, загонетку скрива.
Лавиринт снова, разума и путева слутим.
Наћићу име и наћићу жену
и тајну њену...покрићу
од света сакрићу.

душа ми плаче,
волим те све јаче.
Мед се разлива
шминка се разлива
а у њима моја суза се скрива.

Александар Вукмир,I/5
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Бела голубица
Светлост свеће милује зидове...
моја сенка је на једном од њих
само они знају све моје тајне
што целог живота, сакривам од свих.
На столу је чаша неиспијеног пића
чудна је светлост што пролази кроз њу
ја нисам пијанац што утеху тражи
већ заљубљени песник што се супротставља сну.
Казаљке су дошле тек до поноћи.
Сузе су ми прекриле цело лице
и ове ноћи ми фалиш бела голубице.
И нигде ја не одлазим,
по мени су још увек твоји трагови.
Чекај ме јер није време да заборавиш...
Трајковић Душан I/5

СВЕТИЊА
Гледам један велики
разнобојни вир.
Живи у небесима,
скоро да је жив.
Пажљиво је скројен
од пастелних боја.
У њему се ковитла
јарка душа моја.
Што ме више зрачи,
то све више познајем
овај мали свет
идејама озарен.
Далеко одлази
у свом хитром ходу,
шири цео свет
и даје нам слободу.
Никада се не враћа,
ал` у нама плови,
земљу нашу одану

Можда то је светиња
када пут ме води,
у правцу те савршене
приче о слободи.
Додирни врх,
падни на дно,
удахни небо,
осети тло.
Преходаћу светове
и све стазе тешке
за ту причу о слободи
створену без грешке.
Свет без ње
свет је без боја
да се не изгуби
светиња моја.
Владанa Божовић II-5
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ЕПИКА
Кад мало боље размислим
Сатирични коментари поводом конкурса борбе против корупције
Корупцију схватам као вирус који инфицира појединца а затим од државе прави
болесну средину. На вирус нико није имун и лека нема. Једном инфицирана јединка
остаје таква заувек. Болест наставља да се шири на остале људе. До инфицираности
долази када слободној јединки ( појединцу), падне на памет да прекрши закон и тако
стекне сопствену добит. Тако инфицирана јединка шири вирус изван граница свог
предузећа. Вирусу (корупцији) су најчешће подложни млади радници, нови запослени
који немају изграђен морални имунитет. Они остају такви док не оду у пензију, јер тада
више немају користи од своје ''болести''. Држава упорно покушава да се бори али тако
што ће одстранити морално изумрло ткиво предузећа, фирме или компаније. Али, када
вирус захвати цео систем као у нашој држави, спаса нема. Следи нам само болно
изумирање, и пропаст економије.
Међу мртвим ткивом ( радницима), нађе се и здрава, функционална неинфицирана
ћелија
тј. савестан радник . Али, у процесу спасавања и поштени морају да испаштају. То је
највећа мана корупције.
Мени није јасно зашто би неко желео да ризикује свој посао и своју будућност како
би остварио незакониту добит. Сматрам да свако треба да буде задовољан оним што
има, и да не жели оно што није заслужио!
Стефан Пановић III/5

Хемијско-прехрамбена технолошка школа

14

ПИПЕТА И БИРЕТА

ДРАГА САВЕТА
И
ДРАГИ САВЕТНИЧЕ
-КАКО СЕ ИЗБОРИТИ СА НЕУЗВРАЋЕНОМ ЉУБАВЉУ ?
(Пита Маријана Стоиљковић,''Тринаеста гимназија'')
Доста има таквих случајева,када је девојка слепо заљубљена у свог партнера. Она ради
све да би њему удовољила и ако он каже да је крива за нешто,она ће то потврдити и
уопште неће добро сагледати ситуацију. Он ће бити све гори и гори према њој, а она ће
се трудити да уради све како би он био задовољан. Међутим, њему ништа неће бити
довољно. Када бих ја била у таквој ситуацији, вероватно бих неко време исто
поступала. Али,дошао би кад тад тај тренутак, када бих схватила да ту нешто није у
реду и да ме он прави ''лудом''. Плашила бих се да окончам ту везу. Ако седнеш и добро
размислиш,чему таква веза кад само један ''гура'' ту везу? Пошто је за везу потребно
двоје, предлажем ти да прекинеш тај однос. Врло брзо ће те та особа јурити али биће
касно кад схвати шта је изгубио. Сачекај да сретнеш неког ко ће умети да цени љубав.
Александра Живковић I-5

ДА ЛИ ТРЕБА ОПРОСТИТИ ПРИЈАТЕЉУ ИЗДАЈУ?
(Пита Срна Ераковић, ''Петнаеста гимназија'')
Нико није савршен. Сви ми грешимо у животу. Ниси навела на који начин те је
пријатељ издао али покушаћу да ти дам што више савета. Ако ти је пријатељица
преузела партнера, онда немој да пређеш преко тога јер је то урадила из љубоморе.
Уколико је одала неку вашу тајну, ни то немој да опростиш јер пријатељи су искључиво
људи од поверења. Међутим, ако је твоја пријатељица рекла твојим родитељима да си
била на журци а не код ње, треба да јој опростиш. Она је то урадила јер је бринула за
тебе.
Ђукић Милица I/5

КОЈЕ МЕТОДЕ ТРЕБА ДА ПРИМЕНИМ ДА БИХ БОЉЕ УЧИЛА?
( Пита Александра Пушкаш, фризерска школа из Новог Сада)
Прво и основно треба да организујеш своје време и одредиш време учења. Пре него
што кренеш да учиш, треба да се удаљиш од свих ствари које ти одвлаче пажњу. Током
првог читања лекције издвој битне реченице или дефиниције и препиши их на папир,
који ће представљати твој подсетник. Ако уочиш делове лекције које не разумеш,
распитај се за објашњење код ученика који то боље разумеју. Уколико и даље не
разумеш, обрати се предметном наставнику на часу, током ког обнављате пређено
градиво. Јако је важно да те неко саслуша неколико пута док понављаш научену
лекцију. Не смеш да дозволиш да ти се нагомила пређено градиво. Редовно учи јер ћеш
на тај начин боље повезивати ствари са предстојећим градивом. Немој да се
устручаваш да се јавиш да одговараш.
Даница Пејчић I/1

Хемијско-прехрамбена технолошка школа

15

ПИПЕТА И БИРЕТА

ИЗ
ЂАЧКЕ
РАДИОНИЦЕ
РЕЦИКЛАЖА СТАКЛА
Рециклажа је издвајање материјала
из отпада и његово поновно коришћење.
Укључује сакупљање, издвајање,
прераду и израду нових производа од
искоришћених ствари или материјала.
Многе отпадне материје се могу поново
искористити ако су одвојено сакупљене.
Без увођења рециклаже у свакодневни
живот немогуће је замислити било
какав целовит систем управљања
отпадом.
Рециклажа има три основна принципа
(RRR) :
REDUCE-смањити
REUSE-поново користити
RECYCLE-рециклирати
Процес рециклирања стакла обухвата
претварање одбаченог стакла у корисни
производ. Стакло је идеалан материјал
за рециклажу, јер се може скоро
бесконачно пута рециклирати и изнова
користити.
Стакло се производи од природних
материјала: кварцни песак, вода,
креч и треба водити рачуна о
њиховим залихама. У процесу
производње стакла, троши се доста
енергије, а у ваздух се испушта
велика количина штетних гасова.
Главне предности рециклаже стакла
су:
- уштеда енергије (25%),
- минимално загађење ваздуха,
- рециклажом једне тоне стакла
уштеди се 30 тона нафте
- смањују се капацитети потребни за

крајње одлагање
Рециклажом једне стаклене флаше
уштеди се довољно енергије да једна
сијалица од 100W може да светли пуна
4 сата.
Значај рециклирања стакла огледа се у
следећим чињеницама:
-Смањење количине отпада, а самим
тим и трошкова складиштења отпада и
рада депонија;
-Смањење количине природних
сировина за производњу стакла (песак,
сода и др.);
-Смањење утрошка енергије потребне
за топљење стакларске мешавине
употребом веће количине отпадног
стакла, односно стакленог крша. За
сваких 10% веће количине стакленог
крша у стакларској мешавини од које се
топљењем прави стакло, потребно је 3%
мање енергије за топљење, а емисија
CO2 у атмосфери је мања за 7%. Самим
тим смањује се производна цена стакла,
а смањује се и загађење човекове
околине.
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Употребом стакленог крша, због мање
термичке оптерећености, продужава се
и век трајања стакларске пећи, што
такође производњу стакла чини
јефтинијом.
За рециклажу старог стакла користи се
40% мање енергије него што је
потребно за производњу новог. Ново
стакло се прави тако што се песак са
додатком соде и креча, топи на врло
високим температурама. У том процесу
се троши доста енергије, а у ваздух се
испушта велика количина штетних
гасова. Али зато рециклажом једне тоне
стакла можемо сачувати скоро девет
литара мазута који би иначе био спаљен
за израду производа од новог стакла.
Нису све врсте стакла произведене
истим процесом, зато сијалице, неко
посуђе и стаклене прозори не могу да се
рециклирају. У главне производе од
рециклираног стакла спадају амбалажа
за пиће и тегле за храну. Сво стакло
долази у једној од три различите боје:
провидна, зелена и браон. Увек треба
сортирати своје стаклене производе по
боји. И потражите "Г" лого на
производу, што значи да је производ
направљен од рециклираног стакла и
може бити поново рециклиран.
Функционисање по узору претпоставља
одвојено сакупљање флаша:
-у граду,
-на јавним местима,
-у контејнерима који су предвиђени за
флаше,
-на централним местима у граду,
-поспешује одвојено сакупљање кроз
разговор са великим потрошачима
(ресторанима, спортским центрима...),
-контрола сакупљања неоштећених 0,7л

флаша у продавницама где се продају
или на местима где се сакупља стакло.
Нпр. винске флаше се могу сакупљти
одвојено од осталих.
Стакло је потпуно неразградива
компонента
кућног
отпада,
што
подстиче захтев друштва за што већим
степеном његове рециклаже. Један од
облика рециклаже је спровођење
поступка повратне амбалаже који је
80% ефикаснији од процеса производње
стакла.Рециклажом стакла смањује се
употреба
основних
сировина
за
производњу стакла, којих у природи
има у ограниченим количинама.
Једина фабрика за рециклажу стакла у
региону, у алексиначком селу Грејач,
годишње преради 10.000 тона стакла
чиме се постижу огромне уштеде, пре
свега у енергији за производњу нове
стаклене
амбалаже,(ради
тек
са
трећином капацитета). У развијеним
европским земљама око 1% отпада
завршава на депонијама, а све остало се
рециклира
или
се
користи
за
производњу енергената.
Уколико би смо рецикрирали стакло,
много мање би се уништавала корита
реке из којих се вади песак за стакло,
загађивање ваздуха и потрошња
енергије.
ПОРУКА:
 Будимо пријатељи нашој земљи
 Чувајмо је за нас и децу која ће
се тек родити
Маријана Дамјанац III/3

О ДЕКУПАЖ РАДИОНИЦИ
Из жеље да пробуди креативност ученика и оплемени простор школе, група
наставника је покренула радионицу за декупаж у оквиру ликовне секције.
Декупаж је техника украшавања предмета од различитих материјала, шареним,
декоративним папиром. Потиче из 12.века из Кине, а у Европи је доживела процват у
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17. веку када су том техником највише украшавали комаде
намештаја и различите употребне предмете. Декупаж је
поново постао популаран, а салветна техника као подврста
декупаж технике је начин да се сви ,који осећају потребу
за стварањем, изразе без обзира на таленат за сликање.
Они дају стварима свој лични печат. Стари предмети од
дрвета, стакла, метала, текстила оплемењени слојем беле
или пастелним тоновима других боја, постају подлога
идеална за прелепе мотиве салвета чији се делови лепе на
обојену подлогу а затим се суше и лакирају. Ученици су за
Нову годину овом техником направили украсе за јелку,
наставници су за школску славу Свети Сава направили
иницијале школе и њима улепшали хол. Имамо у плану
да урадимо још лепих ствари.
Захваљујемо се руководству школе, које нам је
одобрило средства за прибор и материјал за декупаж.
Затим, захваљујемо се свим наставницима и ученицима
који су са нама радили и подржали нашу идеју својим
саветима, лепим салветама и позитивном енергијом.
Са жељом да наша школа буде још боље место,
позивамо све који желе да нам се придруже, да се
дружимо и стварамо уторком од 14h у кабинету за ликовно. Добро дошли.
Јелена Рибар,проф.

ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И НАНОТЕХНОЛОГИЈА
Поредећи данашњи живот са оним у средњем веку, људи данас уживају у великом
богатству и материјалним формама савремене технологије. Нажалост са порастом
популације животни стил нас је довео до тога да се закопавамо сопственим токсичним
отпадцима.
Зар производња не би била савршена са нуз-производима сведеним на нулу и свом
робом произведеном од рециклираних материјала? Ово не може бити остварено са
традиционалном технологијом.Научници који се баве истраживањима у областии
нанотехнологије предлажу, користећи добро познате физичке особине атома и
молекула, конструкцију уређаја величине неколико нанометара. Суштина је у
управљању појединачним атомима и постављању тачно где су потребни за производњу
жељене
структуре.
Ова
могућност
нам
је
на
дохват
руке.
Ево само неких пројеката примене нанотехнологије да нам будућност буде здравија.
Енергија - К. Ериц Дреклер, има план како да обезбеди енергију за читаву планету са
не загађујући електричном енергијом. Он предлаже да се мрежа путева прекрије са
високо ефикасним соларним ћелијама које би биле заштићене слојем дијаманата. Са
300 вати сирове енергије по сваком квадратном метра земље дневно, само мали део
постојеће површине постојећих путева би био потребан за прикупљање енергије. На тај
начин би зауставили испуштање угљен-диоксида, угљен-моноксида, азот-оксида у
атмосферу као и киселе кише.
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Уништавање одпадних материја - Нуклеарни отпад
може бити коначно уклоњен на трајан и сигуран начин.
Један од прелдожених метода је програм конструкције
подземног места за разлагање атома. Језгро је
потенцијално радиоактивно због тога што садржи
превише неутрона за одређени број протона или му фали
неколико неутрона да би било стабилно. Распадање
језгра, је неопходно за разбијање језгра са довољно
енергије у мање, и лакше елементе. Ови елементи могу
бити стабилни, или не ако процес настави док се
стабилност не достигне.
Будућност је пред вама, остаје само да је узмете у своје руке а за то је потребно знање и
ето разлога да учите!
Драгана Ранковић, проф
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ШАРЕНЕ СТРАНЕ
A Memorable Event
The memory I will always remember is the first day of high school. That day I was so nervous and I
wondered if I’d make new friends. When I came and met all those kids, I saw that I shouldn’t be
worried in the first place. That was one of the best memories I will always remember.

Aleksa Burdžić I-7
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Last summer I spent with my parents and sister in Montenegro in Đenovići located near Herceg Novi.
Already on the first day on the beach we noticed an advertisement for parasailing and we decided to
convince the parents to allow us to try it. They agreed to it. The speedboat pulled us and the
parachute and we took off to 150 meters. The view was divine, we saw the whole bay of Kotor. The
flight lasted for 10 minutes, but enough to remember it for a lifetime.

Ivan Šimić I-7
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It happened last year on 25th May. It was a prom night at the end of elementary school. All of
my generation was there that night. We all had so much fun that night and we all forgot about
the past fights and misunderstandings. We were all good friends that night. At the end we
were all sad because we probably wouldn’t see each other again. That night was the best and
the worst night of my life.

Stefan Vovčuk I-7
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It happened a few years ago. It was in 2005. I was about 5 years old. I was visiting my grandma. She
lived in a very old house. It was very big too. When I got there I was bored, so I wanted to look
around the house. First I checked her room. Then all the others. After that there was just one room
that I didn’t see, and it looked a little scary. When I opened the door I couldn’t see anything. I could
just see a big black piano. Then I heard some music playing and I was scared because I thought the
piano started playing on its own. I ran out of the room. To this day I’m afraid of that room. It was the

worst day of my life.

Katarina Katić I-9
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ШАРЕНЕ СТРАНЕ
A Memorable Event
The memory I will always remember is the first day of high school. That day I was so nervous and I
wondered if I’d make new friends. When I came and met all those kids, I saw that I shouldn’t be
worried in the first place. That was one of the best memories I will always remember.
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Редакција часописа
♪♪

Пипета и бирета

♪♪

жели Вам
леп

и заслужени

распуст!
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