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ГОВОР ТЕЛА И СТИЛОВИ
КОМУНИКАЦИЈЕ

Научници кажу да је поред онога што
говорите много важније како то радите.
Ево их научна објашњења како да успешно
комуницирате са другим људима.
Вербална комуникација
Оно што говорите је заправо
најмање важно, али ипак
обратите пажњу и на то. Ако
из вас избија бес, оптуживање
и пребацивање кривице то ће

успешно отерати људе. Добро
расположење, веселе и
позитивне поруке ће вас
учинити омиљеним у
друштву.

Паравербална комуникација
Невероватних 38% утиска
који људи имају о вама
засновано је на паравербалној
комуникацији, односно како
изговарате речи. Обратите
пажњу на дубину гласа,
мирноћу говора и
концентришите се на оно о

чему размишљате. Љути
људи говоре брже и високим
тоновима, а тужни споро и
монотоно. Зато пронађите
праву меру која говори да сте
срећни и задовољни као што
људи и највише воле.

Невербална комуникација
Говор тела, или невербална
комуникација, је најважнија и
људи на њу обраћају чак 55
процената своје пажње.
Усправите се, гледајте људе у

очи и немојте да покушавате
да кријете лице рукама.
Покушајте и да имитирате
покрете саговорника, као и да
се прилагодите ситуацији.

Погледајте сигнале који ће вам помоћи да откријете да ли
му/јој се допадате. Ако знате да протумачите говор тела, људи
су веома једноставни за откривање њихових осећања.
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Подиже обрве - Када видимо некога ко
нам се допада инстиктивно дижемо оврве.

Усне - Ако му/јој се допадате одмах ће
мало размакнути усне чим вам се сретну погледи.

Привлачење пажње - Неки људи ће покушати да привуку вашу
пажњу на све начине док ће они стидљиви само ћутати. Оба знака
указују да му / јој се допадате.

Одећа - Пипкаће одећу и поправити неки део.

Коса – Проћи ће руком кроз косу.

Израз лица приликом разговора- Гледаће вас у очи, имати
испитивачки израз и мало подигнуте обрве.

Држање тела - Исправиће се и показати све своје атрибуте.
Мушкарци мишиће а девојке оно друго.

Гледа вас - Ако вас одмерава од главе до пете то може да значи да
му се свиђате.

Руке и ноге - Особа којој се допадате ће се окренути ка вама и неће
имати прекрштене руке и ноге већ ће их раширити макар мало.

Додири - Ако пипка лице док вас гледа то значи да жели да се
пипка и љуби и са вама.

Игра се - У руци држи чашу са пићем или нешто друго и игра се.
То је мали знак нервозе што је увек добар сигнал.

Близу је - Људи који се привлаче ће инстиктивно да се приближе
једни другима и чак и додирују.
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ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА
Мина има само 17 година, ученица је средње школе, веома је

амбициозна, паметна и озбиљна. Жели да упише факултет. Увек
има свој став и мишљење о свему, али има проблем да га искаже и
одбрани.

Мина се учланила у школску групу
„Разговором против насиља”. Њено одељење
је препуно девојака и момака који себе
сматрају недодирљивим, самопоузданими
најбољим у свему.

Ове би особе увек волеле да буду у центру пажње и да се сви други
жртвују због њих.

Мина је била другачија. Сматрала је да су сви једнаки да нема
потребе за понижавањем других. Једног кишног понедељка
уображена богаташица имала је потребу да понижава девојку
ромске националности из супротне смене, јер нема нове патике,
има стару јакну. Мина је била на страни сиромашне Ромкиње коју
је одвела педагогу да је смири и превазиђе проблем. Богаташица је
Мини претила да ће је понизити и уништавати. Сутрадан је био
ведар, сунчан дан. Мина је у школу дошла у белим ланеним
панталонама и белом блузом на црвене пруге. Ужурбано је ушла у
учионицу у којој су сви на местима очекивали професора. Кад је
Мина села на столицу осетила је како јој је просута течност на
столици. Просути сок од јабуке изазвао је у Мини горчину већу од
стида због флеке на панталонама. Снашла се тако што је
другарицину кратку јакну везала око струка. Богаташица није
очекивала такав Минин поступак, чак јој је било чудно што се
Мина добро снашла. Уследио је разговор обе девојке са разредном.
Догодио се очекивани преокрет, богаташица је испричала своју
верзију истине пред разредном. Окривила је Мину, испричала да је
она насилница и и сматрала да је заслужила казну. Мина је остала
без текста. Разредна је била уверена да је богаташица у праву, јер
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је на такав закључак наводиле богаташицине сузе. Мина је имала
дисциплинску комисију пред искључење из школе, а богаташица
нови подли план. Желела је да наговори Ромкињу на кривицу, а
Минин живот претворио се у кошмар. Дисциплинска комисија
саслушала је обе стране и ослободила Мину кривице. Минино
ђачко искушење значило је битку добијену
добрим аргументима. Поражена и понижена
богаташица је напустила школу и сада је
ванредно завршава. Мини је било жао због
начина на који се сукоб завршио, али није
другачије могла да превазиђе конфликт. Јасно
је, да није желела да понизи никога, али је
морала да стави до знања да ће правда, истина увек победити.

Дрешић Доротеа II2

Начин комуникације који спречава и решава конфликте

Метод ненасилнe саосећајнe КОМУНИКАЦИЈE развио је амерички
психолог Marshall Rosenberg, који сматра да људи говоре језиком

жирафе или језиком шакала.
Језик жирафе, који се још назива и ненасилна
комуникација, заправо је говор срца који се темељи
на поштовању саговорника и препознавању осећаја.
Жирафа има највеће срце од свих копнених
животиња, због своје висине, види у даљину, а
живот јој је обележен племенитошћу и снагом.

За разлику од ње, шакал се креће у
близини земље. Толико је заокупљен
испуњењем својих потреба да не
може видети далеко. Људи "шакали"
верују да могу схватити друге тако да
их на брзину анализирају и лепе им
етикете.
"Он је будала", "Она је безобразна" или чак "То је изопачен народ",
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неке су од шакалових етикета.
На жалост, већина људи најпре научи разговарати попут

шакала, сматрајући то природном и нормалном комуникацијом.
Није зачудо да присталице "шакал језика", иако сматрају да он
одликује "снажне особе", претежно имају животно искуство да су
они понижени, увређени, малтретирани и неко увек њих спречава
да они живе срећан живот.
Ако желимо бољи живот, требамо да научимо језик жирафе. Како?

Прво, гледамо шта се стварно дешава у ситуацији. Без пресуде
и евалуације, без екстраполације и гатања. Само констатујемо-ова
особа (људи) поступа (ју) овако, и то се нама свиђа или не.
Структура правог посматрања може бити следећа: ко или шта,
колико, где, када? И никад "зашто", "докле више", "шта ће му то" и
сл.

Друго, констатујемо своја осећања кад посматрамо ситуацију.
Шта је то: бес, страх, бол, узбуђење, набој, иритираност, радост?
Треће, схватамо наше потребе у вези са тим осећањима.
Четврто, изговарамо конкретан захтев у вези потреба, пожељно у
облику ја-поруке.

Прва три корака су неопходна да јасно разумете како се
осећате и шта желите овде и сада. Искључиво како не би
затражили нешто, а након што партнер то учини, сазнате да то
није то за чим сте имали потребу. После одређеног времена ви
ћете моћи прва три корака радити у глави, брзином мисли, и само
четврти изговарати гласно.

ПРИМЕР: "Сине, кад видим прљаве чарапе испод сточића за кафу
(1), то ме иритира (2), јер желим да видим ред (3) у заједничким
просторијама нашег стана. Да ли би ти могао њих однети у своју
собу или убацити у веш машину? (4). "
Користите такав шаблон, уместо да себе додатно иритирате
питањима попут "Како можеш то да радиш?" Или "Зашто су чарапе
увек ту?" Или "Зашто ми треба све ово?", Што је класичан "језик
шакала".

Зашто су ова питања део језика шакала? Зато што ни једно од
ових питања не може имати позитиван одговор. Сва ова питања
добијају у нашој подсвести негативне, поништавајуће наше
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одговоре. Поред тога, они немају дефинисане поруке за тога на
кога сте мислили. И док ваш партнер у комуникацији није свестан
тога што ви од њега жељом-он неће то урадити, иако је
расположен да вам помогне.

С друге стране, користимо исту методу како би сазнали исте 4
компоненте од нашег партнера. Издвајамо из његове поруке у
готовом облику или постављамо разјашњавајући питања, без
процене, на отворен начин.

Главни резултат коришћења овог начина комуникације јесте
стварање поуздане двосмерне комуникације само уз помоћ
фокусирања на 4 аспеката сваке поруке, а која убрзо доводи до
изузетног разумевања и емпатије.

На жалост, оно што се нама учини на основу тога што партнер
каже, врло често је лажни закључак. И не због тога што партнер
лаже (мада може и то да се деси, али нећемо на ту тему сада),
него због тога што наш мозак врло успешно дограђује и
надграђује оно што стварно видимо и чујемо. Најбољи доказ тога
су визуелне илузије. Срећом, уз помоћ лењира лако можемо да се
уверимо да су то илузије, а сада замислите колико менталних
илузија наш мозак ствара о људима око нас у сваком тренутку!

Примјењујте ову технику сваки дан на послу, у породици и
друштву, а поготово када сте на прагу сукоба. Језик жирафе више
пута је доказао своју изузетну ефикасност у решавању конфликата
и контрадикција на свим нивоима-од породичних до међународних
односа.
Ова техника ће вама омогућити да видите оно што стварно
покреће вашег партнера, његове потребе и жеље. Видећете где је
стварност, а где је илузија, коју је мозак изградио и без видљивог
споја уградио у ток комуникације.

И када престанемо да корачамо под вођством илузија-живећемо
бољи живот!
Желим вам успех!

Dr. Dmitry TARASOV
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НИЈЕ ТЕШКО БИТИ ФИН – НЕШТО ИЗ БОНТОНА
–радио - емисија-

Чини добро  и добро ће ти се вратити, каже народна изрека. Да ли је
то у данашње време могуће и оствариво? Да бисте то сазнали,
останите уз нас.Зауставите се на скали 99,9 MHz, јер ми смо Радио
Клара.

Марија: „Добар дан, драги
моји. Ево дошао је
жељноочекивани петак и
викенд је пред нама. Знате да
сваког петка у 14 часова
почињемо причу о теми по
избору сталних слушалаца.
Данас разговарамо о бонтону,
битном детаљу, коме
људи углавном знају
дефиницију, а до
примене још нису
стигли. Молимо вас да
се укључите и кажете
мишљење о томе.
Линије су отворене од овог
тренутка. Најдуховитији
слушалац добија две карте за
концерт Андреа Бочелија,
10.маја у Београдској
„Арени”.

Бојан: Уместо поздрава
свима у студију, желим да вас
подсетим на неке
заборављене навике нас,
београдских матураната и
нешто старијих. Родитељи

нас одмалена учили да
поздравимо комшије из краја,
не узимамо бомбоне од
непознатих људи, будемо
срдачни према свима.Шта
мислите,зашто се осећамо
постиђеним кад некога лепо
замолимо да нам покаже пут

у непознатом делу
града, а он намрштено
прође и не примети
нас?

Ана: Не пада ми на
памет да браним и

правдам људе таквог
понашања, али ваљда су
окупирани својим
проблемима, па на те ствари
не обраћају пажњу.

Марија: Како ћемо то од
данас променити, има ли неко
идеју?

Слушалац који је желео да
остане анониман: Увести
казнене поене, тридесет
казнених поена и премештај у
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удаљени део града или место
где се може тако понашати.
Шта кажете, другари? Све
бих ја то с картом у једном
правцу у прашуму из које су
дошли.

Ана: Извините сви присутни,
али и аноноимни је заслужио
казнени поен. То је све од
стреса. Данас је дошло такво
време да је више стреса у
ваздуху него кисеоника, али
зар је толико тешко
„набацити” осмех на лице,
макар на секунд.

Марија: Знате ли ону
пословицу: „Какав си према
себи, такав си према другима”

Јелена:Теоријски знамо,
практично заборављамо, а
тешка ми ова Теорија
књижевности. Предлажем да
теорију заменимо праксом
родитеља и обавезом да
својим предшколцима купују
и објашњавају „Бонтон за
децу”  који сваког уторка
излази уз Вечерње новости.

Објашњавајте људи,
разговарајте и примењујте.

Сања, мајка
шестогодишњег Николе:

Слушам вашу емисију од
првог емитовања. Имам
дилему: Хоће ли ми дете бити
ванземаљац ако устане баки у
аутобусу, јер то нико не ради?
Хоће ли га чудно погледати у
дечјој робној кући ако каже-
Добро вече-, кад остала деца
ћуте? С ким ће расти моје
дете сутра?

Марија: Твоје су дилеме
оправдане али ћемо те
утешити. Немој никад да
престанеш да разговараш са
Николом. Што у кући научи,
имаће као образац понашања
дуго. Читај му, нека чита и
сам, води га у позориште, на
изложбе....

Сања: Вратили сте ми веру у
културу, хвала вам, Марија и
Јелена. Добили сте још једног
слушаоца емисије, Никола ми
прави друштво.

Марија:
Заслужил
и сте две
карте за
Бочелија

Бандић Марија IV 5
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НАВИКЕ - Колико се здраво хранимо
САГОВОРНИК: Верица Васић, нутрициониста

Верица Васић се овим послом бави већ тридест година и успешна је у
својоj струци. То доказује велики број пацијената који долазе са
жељом да се правилно и здраво хране.

Мене је ова тема заинтересовала јер сам матурант Хемијско-
прехрамбене технолошке школе где сам научила вредности хране коју
свакодневно уносимо  у организам. Одлучила сам се за интервју са
особом те струке јер ме је одувек привлачио здрав начин исхране и
желим да се убудуће бавим овим послом. Замолила сам саговорницу да
нам одговори на неколико питања о здравој исхрани.

новинар: Реците нам колико је доручак важан за наш организам?

нутрициониста: Доручак је најважнији оброк у току дана, јер без
њега наш метаболизам не би могао да
функционише.

новинар: Да ли је висок садржај соли у
организму заиста велики проблем?

нутрициониста: Јесте, и по правилу не
би требало да користимо велике
количине соли да не би дошло до
обољења бубрега, високог крвног

притиска, можданог удара и сл.)

новинар: Колико би течности човек требало да унесе у организам
у току дана?

нутрициониста: Вода је важна за очување здравља и треба је пити
што више,што значи око 2 л дневно.
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новинар: Можете ли ми рећи како пецива
утичу на наш организам?

нутрициониста: Пециво треба јести
умерено, јер у нашој земљи има много
гојазне деце која се не хране здраво.

новинар: За крај разговора реците нам да ли се Ви придржавате
здравог начина исхране  и колико је здрава храна важна?

нутрициониста: С обзиром на то да се дуго бавим овим послом
веома водим рачуна о свом начину исхране. Здрава храна садржи
много минерала,протеина и витамина које свакодневно користим а
и младима препоручујем.

Новинар: Захваљујем се у име редакције на корисним
информацијама, препорукама и издвојеном времену.

Ерић
Милица III p3

АКТУЕЛНОСТИ
Државно такмичење у шаху

Државно такмичење у шаху одржано је
5.04.2013.у Европској пословној школи „Милутин Миланковић” у
Београду. Наша школа имала је представнике у женској и мушкој
екипи.

За женску екипу играле су Аризановић Анђела II1, Гајић
Маријана IV3, Станојевић Катарина IV3 и Димовски Јована IV3.

У мушкој екипи такмичили су се Васиљевић Миљан II6,
Наранчић Стефан II2, Цветковић Милош IIIp4, Дамјановић
Немања IIIp4 и Јонић Драган IIIp4.

Девојке су играле по Бергеровом систему, а младићи по
Швајцарском систему. Женска екипа заузела је 4. место а мушка
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17. То је одличан резултат, посебно за девојке,
јер је конкуренција била јака.

Домаћини су одлично организовали
такмичење.
Лепо смо се забављали, дружили и стрекли нове
шаховске пријатеље са којима смо разменили искуства и
доживљаје. Професорка Славка Љиљак нас је све време бодрила,
тако да смо имали додатни подстрек за успех. Код неких
такмичара била је присутна и позитивна трема, која је  ишчезла
када смо се потпуно посветили игри.

Аризановић Анђела II1

Републичко такмичење за подручја рада Хемија, неметали и
графичарство

Републичко такмичење из Неорганске хемијске
технологије и Опште и неорганске хемије одржано је
у Лесковцу од 17. до 9.4.2013.године. Екипу наше
школе чинила су Бандић Марија IV/5, Николић
Радмила III/2, за неорганску хемијску технологију а
Нина Шљивар I/4 и Катарина Ћеранић I/3 за општу и
неорганску хемију.

У Лесковац смо стигле око 12 часова, сместиле се у хотелу и а потом
и „уграбиле” време да обиђемо град.

Следећег дана је организовано такмичење, оглед у лабораторији а
касније тест. Утискесмо размениле уз кугле сладоледа. Биле смо у
златној средини-ни прве ни последње. Организована је журка и дивно
смо се провеле.

Бандић Марија IV 5
Николић Радмила III2

Посета “Holcim-u”
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13 Маја 2013 године посетили
смо фабрику за производњу
цемента и
малтерних
везива
“Holcim” која
се налази у
Поповцу код
Параћина.
Домаћини су нас веома срдачно
дочекали и лепо угостили.

После добродошлице
објашњен нам је технолошки
процес производње, као и
правила за  безбедан рад у
фабрици.

Имали смо прилику да
пратимо
технолошки

процес добијања цемента
савременом технологијом и
посетимо лабораторије у којима
се врши контрола квалитета
како сировина, међу производа,
горива тако и производа.

На крају посете добили смо и
поклоне да се сећамо ове
посете, а још важније је што су
нам понудили посао кад
завршимо школу.

После успешне стручне
едукације, овај дан ћемо
памтити и по лепом дружењу и
практичној примени свега
наученог.

Одељења III1 и III2

Републичко такмичење за подручја рада
Пољопривреда, производња и прерада хране

XIV републичко такмичење у подручју рада Пољопривреда, производња
и прерада хране одржано је у Пироту од 16. до 19.5.2013.године. Екипу
наше школе чинила су ученици-такмичари пет пбразовних профила.
Поред напорног рада, дивно смо се провели на за нас организованој
журци, као и у обиласку знаменитости Пирота.
Можемо се похвалити и завидним резултатима које смо постигли на
такмичењу: Јелана Релић, прехрамбени техничар, освојила је прво
место. Владимир Стојковић, техничар за биотехнологију, био је други у
својој конкуренцији. Марина Трајковски, пекар, заслужила је треће
место. Млађан Ђурић, произвођач прехрамбених производа, освојио је
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сјајно четврто место. Немања Мијуковић, месар, био је шести у веома
јакој конкуренцији.

Ученици- такмичари

УТИСЦИ СА ПРОМОЦИЈЕ 10.БРОЈА
ЧАСОПИСА

Промоција 10.броја
школског часописа
„Пипета и бирета”
одржано је у школској
библиотеци у четвртак
18.4.2013, у 12,30. Ученици
наше школе, чланови
новинарске секције са
професоркама Весном
Митровић Иванов и Ивоном
Ђукић уприличили су
занимљиво дружење.
Ученици друге и треће године
били су најбројнији на
промоцији. Са стваралачким
заносом представљали су
своје радове ученицима прве
године који су знатижељно и
помало уплашено слушали
поруке текстова.

Уз звуке гитаре
Стојадина Перишића и
духовите коментаре
атмосфера је била и свечана и
ђачки опуштена. Подлегла
сам емоцијама читајући свој

текст о анорексији.
Охрабрио ме је аплауз
другара и подршка

професорки уз подржавање и
скандирање мог имена. Свима
сам постала блиска а то је
мени био подстицај за даље
писање. Пронашли смо се у
Миличином тексту  о
устаљеним питањима свих
нас и скоро ауторској
рубрици  Драга Савета коју
обожавамо. Смејали смо се
анегдотама из рубрике „Шта
лупа ђачка клупа и
професорска мудра глава
одговара”. Закључила сам да
не постоји човек који бар
једном није направио лапсус.

Заинтересовани смо
били за текст о Тесли и
Десанки Максимовић.
Погледала сам у угао
библиотеке где су седели
ученици прве године.
Помислила сам да су свесни
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пријатељске средине, пажње
професора према њиховом
раду и постигнућима.
Мислим да се и даље
навикавају на нашу школу и
сигурна сам да ће ако ову
годину успешно заврше, у
другој бити опуштенији као и
ми. Ми смо такви јер смо
сигурни да смо у животу

изабрали праву формулу –
нашу Хемијско-прехрамбену
технолошку школу...

Веселинов Тијана II 1

ИНТЕРВЈУ
Замишљени интервју са балерином
Александром Бибић

Млада балерина која је на себе скренула пажњу
улогом у телевизијској серији „Мирис кише на
Балкану” инспирисала нас је да њеном раду
посветимо пажњу.

Живи у Београду где је завршила балетску школу „Лујо
Давичо”. Дипломирана балерина у класи професорке Милице
Безмаровић, имала је ту срећу да учи игру у Бечу, Риму и Монте
Карлу. Са садамнаест година постала је Краљица Марго у
истоименом балету и постала чланица балета Народног позоришта.
Играла је Софку у „Нечистој крви”. Улогом балерине Рики у
„Мирису кише на Балкану”, показала је свој таленат за глуму.
Оставила је утисак осећајне али одлучне жене која сама управља
својом судбином, после пада на сцени и изненадног прекида
блиставе балетске каријере. Улога младе балерине Рики, сигурно
ће остати упамћена као једно од успешнијих остварења
талентоване Београђанке.
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Шијаковић Андријана III p3

ИНТЕРВЈУ СА Луком Бараћем, другом који ме је инспирисао
да се окушам у неким водама о којима још нисам размишљао

Лука: Рођен сам у Приштини, а данас живим у Београду и
намеравам да ту и останем.Идем на глуму и задовољан сам собом..
Намеравам да се упишем на Факултет драмских уметности..

Давид: Због чега си се
одлучио за глуму?

Лука: Глумом сам почео да
се бавим случајно. Отишао
сам на представу, пожелео да
се нађем на бини, јер сам се
потајно плашио људи, а на
бини сам био неко други. То
ми се веома свидело. Отуда се
родила и љубав.

Давид: Да ли си имао нечију
помоћ?

Лука: Први ме је приметио
Ненад Ненадовић који је
уочио мој таленат, па сам
кренуо у његову школу
глуме. Био сам у емисијама
на каналу „Д” и тадашњој БК
телевизији у емисији „Пиши

бриши”  са Ненадом
Ненадовићем.

Давид: Са ким си још
сарађивао?

Лука: После Ненада
Ненадовића, приметила су ме
и друга ТВ лица. У Ненадову
школу ишао је познати
глумац Милош Биковић. Он
је први са ким сам почео да
глумим. Касније сам
сарађивао са Јованом
Љубеновићем, Мином
Лазаревић, Иваном
Босиљчићем и осталим
познатим глумцима.

Давид: У колико си
представа до сада играо и шта
ти је најдраже код њих?
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Лука: Прва представа у којој
сам глумио, била је остварење
редитељке Сузане Радовић и
звала се „Весели оркестар”,
касније су уследиле и остале
„Облаколог”, „Љубав и
мржња”, „Ноћ”...

Давид: Наилазиш ли на
подршку породице и
пријатеља?

Лука: Породица ме је увек
подржавала као и прави,
проверени
пријатељи

Давид: У каквом си
се жанру још
опробао?

Лука: Било је доста
представа, краткометражних
филмова и реклама. Од
представа бих издвојио две
које је режирао Јован
Љубеновић,а то су „Тврђава”
и „Такав ти је живот”.
Гостовао сам и на
фестивалима где сам освајао
награде за најбољу глуму.
Уследили су краткометражни
филмови у режији
Александра
Чубуровића:„Стоп

пиратерији”, „Пљачка” и
„Пролазност”. Од реклама
„Очистимо Србију”, ФДУ,
звала се „Реци крај,
рециклирај”. Затим сам имао
сарадњу са УМС-ом школом
за глуму и глумио сам у
кратком филму „Немо” у
режији Бојане Козарски.

Давид: Имаш ли планове за
будућност?

Лука: Одлучио сам да се
опробам у режији и скоро ми

је изашао филм
„Заувек”, у сарадњи
са Милошем
Милосављевићем и
глумцима Лазаром
Бакићем и Давидом

Граховцем, а ускоро излази и
други део са истим актерима.

Биће ту и сарадња са
музичким  звездама на
предстојећем хип-хоп
фестивалу који ће се одржати
13-15 јуна и још вероватно
много остварења.

Давид: Хвала ти на
разговору,до следећег
виђења.
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Граховац Давид III p3

Интервју са Драганом Поповићем, ватрогасцем

Драган Поповић, београдски
ватрогасац откриће за наш
лист неке тајне своје
професије
новинар:Колико се година
бавите овим послом?
Драган: Послом ватрогасца
бавим се преко двадесет
година, сасвим прецизно,
двадесет две
новинар: Волите ли
своје занимање?
Драган: Мој посао је
специфичан, због
тога што моје колеге
и ја спасавамо
материјална добра и
људске
животе.Нема веће
награде мени и мојим
колеганма, када на време
дођемо на одредиште где је
пожар,успешно га угасимо и
спасемо људске животе и
материјална добра. Људски
животи су увек најважнији.

новинар:Колико је важно
учешће Ваших колега у
обављању Вашег посла?
Драган:Гашење пожара је
тимски рад у коме учествује
више ватрогасаца и технике.
Сваки члан екипе има своје
задужење, и у  случају да се тај
ланац задужења прекине, могло
би доћи до великих проблема.

новинар:Да ли вежбате
гашење пожара у
слободно време?
Драган:Сваког дана
ради стицања брзине и
кондиције ватрогасци
имају обуку. То значи
да се градиво стално
обнавља и одржава

кондиција.
новинар:Колико је времена
потрeбно ватрогасцу да стигне
на одредиште?
Драган: До двадесет минута или
мање, што зависи од места где
је избио пожар  и од саобраћаја.
Наравно, ватрогасци имају
првенство пролаза. Ту се види
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компактност екипе, увежбаност,
физичка снага и издржљивост.
новинар:Мислите ли да би
грађани требало да буду
обучени за основно гашење
пожара?
Драган:У предузећима постоје
референти за противпожарну
заштиту. Они у сарадњи са
добровољним ватрогасним
друштвом или са људима из
ватрогасне бригаде врше
показну обуку, како се
употребљавају апарати за
гашење пожара.
новинар:Могу ли се све врсте
пожара гасити водом?
Драган:Не,ако горе чврсте
материје. Пре гашења пожара
потребно је искључити струју.
новинар:Да ли сте добијали
признања за свој рад?
Драган:ДА. Имао сам прилике
да у својој ватрогасној јединици
спречим пожар на

електричним инсталацијама.
Уследила је новчана награда од
стране директора.
новинар:Сматрате ли да сте
заслужили награду?
Драган:С обзиром да током рада
обилазим зграду у којој
дежурам,приметим  да је
поново у функцији инсталација
коју сам угасио. Самим тим
сматрам да сам награду
заслужио.
новинар:Шта препоручујете
младима који желе да се баве
овим послом?
Драган:Да се баве физичком
активношћу, живе здравим
животом и чувају психофизичку
кондицију која  неопходна.
Захваљујемо на разговору.

Ивана Поповић III p4



ПИПЕТА И БИРЕТА

Хемијско-прехрамбена технолошка школа
20

КЊИЖЕВНОСТ

Лепота

Чула сам причу из живота,
причају шта је стварно лепота.
То је кад човек има  доброту,
то је кад волиш све у животу.
Кад имаш нешто што те обасја,
и желиш добро сваком на свету
и чисто срце ко птица у лету.
Кад волиш све иако не сија,
таква сам ето помало и ја.
Волим доброту у човеку,
да сам слободна ко птица у лету,
поштујем свако живо биће
и желим срећу сваком на свету.
Тај мали део лепоте у мени
жели да лоше у људима промени,
да имају мало стварне лепоте
да имају срце пуно доброте.
Знам да сваки човек има доброту,
и свако може да воли у животу,
да има срце ко птица у лету,
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то је све што желим овом свету.
Милица Симић IV-2

Мистерија Црне јабуке

Враћала се сама кући по мраку, у глуво доба ноћи. Целим
путем је чула кораке иза себе, али када се окренула никога није
било иза ње. Ноћ је бивала све тамнија и хладнија. Ветар је престао
да дува. Тамни облаци су прекрили небо. Чула је чудне, стравичне
звуке око себе, који су јој ледили крв у
жилама. Потрчала је,стала , када се нашла
на пољани. Одједном, више није чула кораке
и застрашујуће звукове. Погледала је око
себе, није било ничег сем стабла јабуке.
Крошње дрвета су, чинило се, до
Месеца. Дрво је било пуно плодова, али јој је
једна јабука на врху крошње запала за око.
Јабука је исијавала чудном светлошћу. Деловало јој је као да је
јабука мами да је убере. Одлучила је да се попне у убере је.
Освајала је грану по грану, све док није дошла до врха стабла. Када
се попела, оклизнула се. Срећом,задржала ју је грана која је била
стабилна па није пукла. Када се попела до врха,видела је јабуку
коју је тако силно желела. Испружила је руку да убере јабуку.
Осетила је да пропада и затворила је очи. Када их је отворила
нашла се на земљи,поред ње је била јабука. Узела ју је и загризла.
Одједном се зачуо врисак  који је испуњавао небо. Месец је
испунило црних птица које су летеле ка њој. Јако је зажмурила и
задржала дах. Када је отворила очи схватила је да је ово био сан.
Срећна отишла је до кухиње да попије чашу воде. На
трпезаријском столу налазила се чинија пуна црних јабука.



ПИПЕТА И БИРЕТА

Хемијско-прехрамбена технолошка школа
22

Пановић Стефан II-5

Живим за тај тренутак

Нечег се сетиш,а нечег не,
Није ни важно.
Али знаш да си сад ту,
Знаш да све што осетиш сада
Ту и остане.
Не враћај се у прошлост.

Не иди у будућност.
Живи сада
Искуси тај тренутак.
Тренутак када очи само посматрају,

Када душа осећа,
kада ум прижељкује.

Само осети
знаће да буде тешко и болно,
Лепо и бајно...
и биће,биће знај.
Реци једном,само једном,
Проживео сам тренутак тај.

Николина Демировић II 7
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ДРАГА САВЕТА

И

ДРАГИ САВЕТНИЧЕ

 Како преболети раскид?
Време лечи све, али док то време пролази, нећемо помоћи себи ако
се враћамо уназад и тражимо где смо погрешили.Посвети се
стварима које ти пријају, а стопирај мисли на прошлу љубав сваки
пут, када се појаве.
 Како се изборити са насиљем у школи?
У већини случаја нико ти не може помоћи док ти сам себи не
помогнеш. Мораш се изборити за свој став и показати да ниси толико
слаб колико мисле да јеси. Када први пут то дозволиш знај да са тим
никада неће престати. Мораш победити психолошки страх и много
радити на себи. Најбоље да о својим осећањима разговараш са
особом којој верујеш.
 Како имати везу и бити успешан у школи?
Најбоље је у свему наћи равнотежу. Мораш ускладити своје обавезе
и школу, а да при том не испашта ни једно ни друго. Својој вољеној
особи дај до занања да имаш своје обавезе, а при том се потруди да
се вољена особа не осети запостављно.

 Како се професионално бавити спортом и постићи успех у школи?
обавезе не смеју да трпе због тренирања. Имам пријатеља који је
професионални фудбалер "Партизана". Он успешно завршаве све
своје школске обавезе, и поред напорних тренинга.

Милица Симић  IV-2

 Како да приђем девојци?
Ниси једини који има страх да приђе девојкама.
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Постоји правило "3 секунде". Правило налаже да се у року од три
секунде приђе девојци јер то изгледа спонтано и као да имате
самопоуздање. Што дуже чекате то ћете бити нервознији.
 Где грешим?
Постоје резне грешке које мушкарци праве. Немојте мислити да
постоји нека магична фраза којом ћете освојити девојку. Будите
другачији, немојте поставити иста питања као и свако пре вас. Уместо
што дајате комплименте, будите занимљиви и започињите
занимљиве теме које немају никакве везе са њом.
 Како да знам да јој се свиђам?
Одаћу вам једну тајну! У теорији завођења постоји ПИ (показатељ
интересовања). То су радње које девојка ради несвесно када јој се
неко свиђа. Навешћу вам пар: Додирује косу док прича, окренута је
телом директно ка вама, пита вас како се зовете ако вас не зна,
додирује вас.
 Шта то привлачи девојку?
Мистери, највећи уметник завођења, каже да постоји пет окидача
привлачности. То су: да си се раније свидео другим девојкама, да си
вођа мушкараца ( алфа мужјак), да си човек који штити вољене особе
и пријатеље, да ризикујеш и добијаш и да показујеш здраве емоције
тј. реагујеш прикладно у свим ситуацијама.

Сва питања за које вас интересује одговор шаљите на мејл
seselj.kralj@gmail.com

А.Б.
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Упутство за одабир правог
мужа

Сви родитељи својим
девојчицама говоре да су
принцезе. Бирају најлепше
хаљинице за њих, труде се да
мале даме од раног детињства
добију адекватно образовање.
Уписују их у школе
балета, страних језика,
спортова...

Пред спавање им
читају бајке. Како
свака бајка има срећан
крај, девојчицама
постаје привлачна и
лепа, и на основу бајки често
изграђују сан о свом будућем
животу. Чекају да се заиста
једнога дана појави њихов
принц на белом  коњу.

Тако сам и ја мамина и
татина принцеза, и зато знам
да заслужујем свог принца.
Ако смо целог живота
маштале о лепом, згодном,
пажљивом, шармантном и
духовитом, а пре свега
богатом младићу, зашто
бисмо дочекале само коња?

Намера ми је да ти на
време,пријатељице драга, дам
упутства за одабир мужа. Зар
треба да дозволиш да те сутра
омаловажава?
Треба ли да оскудеваш у
ципелицама,ташницама и
лепој гардероби?
Треба ли да из канцеларијске
одеће одмах ускачеш у

кецељу да би спремила
закаснели ручак? Или
да позајмљујеш новац
од комшинице за рату
дечје екскурзије до
следеће плате?

Драга моја,зато ти
твоја Марија на време

саветује да изабереш правог
мужа! Зашто је неопходно да
је згодан и леп?

Е, па пријатељице
драга,не бираш га да би ти
био само пријатељ, зато што
ћеш после да очијукаш с које
каквима.

Зашто мора бити нежан
и пажљив?
Зато што је у реду да те после
посла сачека кафа удвоје, а не
шерпа и кецеља.

И на крају,а у ствари
најважније, зашто треба да је
богат?
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Ако желиш да у ташни имаш
француски парфем, и ципеле
по последњој моди, да после
више месеци вредног рада
одеш са породицом на дуго и
луксузно летовање, онда ти је
неопходан богат муж. То ће
подразумевати да је
одговоран, вредан и способан.

Али полако! Добро пази
на порекло његовог
богатства,како викенде не би
проводила у затворским
посетама.

Марија Марковић I-7

ИЗ
ЂАЧКЕ

РАДИОНИЦЕ

ШУМАДИЈСКА ГИБАНИЦА

МАТЕРИЈАЛ: - 500 ГР.БРАШНА, 1 КАШИКА УЉА ИЛИ МАСТИ,
НЕКОЛИКО КАПИ СИРЋЕТА и СО

ПРИПРЕМА:Брашно замесити уљем и сланом водом са неколико
капи сирћета и израдити га према упутству датом у рецепту
„Развијање кора оклагијом”.Тесто
поделити на дванаест јуфкица.Сваку
јуфку оклагијом мало растањити и
премазати топлом машћу.Узимати по
две јуфкице одједном (ставити једну
на другу) и оклагијом развити.Пећи
их на шпорету или у рерни,на
полеђини плеха.
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ФИЛ: 100 ГРАМА МАСТИ, 500 ГРАМА СИРА, 200 ГРАМА
КАЈМАКА, 5 ЈАЈА, 2,5 ДЕЦИЛИТРА МЛЕКА

ПРИПРЕМА:У измрвљени сир ставити кајмак и жуманца.Све
добро измешати.Додати снег од беланаца и млеко.Округлу тепсију
намазати машћу.Сваку кору замочити у фил и слагати је у
тепсију.На крају гибаницу избости виљушком,залити је
преосталом врелом машћу и остатком фила.Фил разредити мањом
количином млека и масти.
Гибаницу пећи један сат,врелу је исећи и служити.

Ваши пекари

АРОНИЈА – И ХРАНА И
ЛЕК

Аронија је здраво бобичасто
воће, чији плодови одишу
мноштвом микро и макро
елемената као што су гвoжђе,
калцијум, бакар, јод, бор,
молибден, манган, калијум,
кобалт..

Са витаминима C, P,
PP, B6, B2, E и провитамином
А представља праву ризницу
здравља. У односу на све
друге познате воћне врсте они

поседују далеко већу
концентрацију полифенола
познатих по изузетно јаком
антиоксидативном дејству.
Садржај антиоксиданата,
изражен у ORAC јединицама
(мерна јединица за количину
антиоксиданата у једињењу),
износи 16100 ORAC
јединица на 100 грама плода.
То је много више него код
боровнице, купине, малине и
црне рибизле. Дневне
потребе човека износе од
3000 до 5000 ORAC
јединица.

Зато сами процените колико
је сок од ароније користан за
здравље.

Техничар за индустријску
фрмацеутску производњу



ПИПЕТА И БИРЕТА

Хемијско-прехрамбена технолошка школа
28

ШАЉИВЕ СТРАНЕ

Ево неких графита које смо ,,нашли`` на путу од куће
до ...

o Ко умре у јесен за њега нема зиме

o Пошто паметнији попушта глупаци владају светом.

o Људска памет је ограничена. Глупост није.

o Ако вам иде сувише лако погледајте боље,
можда вам иде низбрдо.

o Најлакши начин да ти име доспе у новине
је да их читаш док прелазиш улицу

o Боље ћутати и бити сматран глупим, него
проговорити и отклонити сваку сумњу.

А на часу...

 Пита наставник грађанског :

Па кажи  ти мени, знаш ли ти шта је то демократија?

Ученик му опуштено раче: Наравно да знам, то је кад две будале
имају више права него један паметан!
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А ЗА КРАЈ МАЛО МОДНИХ ПРЕПОРУКА НАШИМ
ДРУГАРИЦАМА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ   2013/2014 ГОДИНУ

Ципеле
Високе потпетице су одувек биле
предмет обожавања скоро сваке
жене, зато смо одлучили да за вас
издвојимо најзанимљивије моделе
познатих брендова за наступајућу
јесен / зиму

Мараме, шалови, ешарпе ...
Ако желите да будете у тренду, или
просто желите да вам буде топло и
удобно, онда су ови модни додаци
прави избор за вас, а веома лако и
једноставно се комбинују ...

Најженственији капути
Ако и током хладних зимских дана желите да изгледате модерно,
ушушкајте се у топли капут или пелерину. Носе се звонасти и XXL
модели, као и капути који прате линију тела.
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ХЕМИЈСКО ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА

ИЗАБЕРИ ПРАВУ
ФОРМУЛУ


