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УВОД: 

♫Радост није у стварима, она је у нама!♫♫♫ 
На почетку ове 2020.године, уз уобичајене честитке и жеље свима за добро здравље, срећу, 
успех, поклањамо вам и нови, 21. број „ Пипете и Бирете“. Желимо да у њему нађете прилоге 
који ће вам бити забавни  и од користи, и то  не само ове године.  

Тема броја је : ХРАНА  (за тело, за душу)  и  ЗДРАВЉЕ = ∞ БЛАГОСТАЊЕ И  ДУГОВЕЧНОСТ 

Читаћете о разним занимљивостима у вези хране, о правилној исхрани адолесцената, о 
четири стуба здравог живота и среће… У рубрици Актуелности  осврнули смо се  на други део 
2019.године. Cазнаћете шта се све дешавало у школи (и ван ње). Најављујемо и неке наредне 
активности. 

У складу са темом, одмах вам нудимо Рецепт  за срећу, Мирослава Антића: 

„Узети 12 месеци, добро их очистити од горчине, себичлука, цепидлачења и 
страха. 

Сваки месец пажљиво исецкати на 30 или 31 дан, тако да је залиха довољна за 
целу годину.Сваки дан посебно испунити надевом од: једне трећине рада, трећине 
душевне ведрине и трећине хумора, уз додатак три кашике оптимизма, једне 
кашике стрпљења, зрнцета ироније и прстохвата такта.Ту масу прелити обилно 
љубављу. 

Готово јело украсити букетићем ситних пажњи и сервирати га свакога дана, са 
обавезном ведрином, уз шољу доброг, освежавајућег чаја.“ 

И одмах затим, један савет Душка Радовића: 

„Пре него кренете да тражите срећу, проверите – можда сте већ срећни. 

СРЕЋА је мала, обична и неупадљива, и многи не умеју да је виде.“ 

И још, порука Душка Радовића за почетак ове године: 

„ Желим вам да вас не боли оно што вас је болело, и да вас воли оно што вас није 
волело…Желим вам да будете потребнији другима него они вама…Да желите и 
можете више него што вам треба, а  да све што вам претекне поделите онима који 
не могу као ви…Да вам оно што имате не буде мање од онога што немате…“ 

Желимо вам да будете срећни и успешни у школи ( и ван ње), да волите себе, јер то 
заслужујете! 

Уредници броја:  ♥♥♥ 

 Бојана Станкић и Весна Митровић Иванов  21. 
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ПРАВИЛНА ИСХРАНА АДОЛЕСЦЕНАТА  
Зашто правилна исхрана? 

Правилном исхраном задовољавају се потребе организма за дневним уносом енергије 
и хранљивих материја које су неопходне за одржавање физиолошке функције 
организма. 

Храном се уносе материје неопходне за изградњу ткива, богате енергијом и 
нутријентима  потребним за физиолошке функције организма као што су витамини и 
минерали. 

Није сваки организам исти и не захтева исти однос хранљивих материја. Период 
адолесценције је праћен убрзаним растом и развојем организма, што захтева и већи 
енергетски унос и већи унос протеина, калцијума, гвожђа. То је период који траје од 
12 до 20 године живота, представља  прелазни период из детињства у одрасло зрело 
доба када се завршава физички и сексуални развој, као и , емоционални, ментални и 
психолошки развој. Међутим, ово је период и када се стичу неправилне навике и 
јављају први проблеми везани за неправилну исхрану, као што су срчани проблеми, 
гојазност, анемија, дијабетес, поремећаји репродуктивног система,  а ретко и 
екстремни поремећаји попут  анорексије и булимије. 

Човеково здравље, креативност, ефикасност и расположење директно су условљени 
начином исхране у свакодневној употреби. Према истраживањима храна за мозак је 
чврсто повезана са правилном исхраном. Присталице здраве исхране деце потврдили 
су да побољшана исхрана позитивно утиче на успех ученика, али и на њихов став 
према учењу и понашању. 

*Потврђено је да здрава исхрана води ка бољим оценама, унапређеним стазама 
памћења, бржем раду мозга, и свеукупном побољшању здравља, што смањује број 
изостанака.* 

У току одрастања, добар однос протеина, масти, сложених угљених хидрата и влакана 
може да побољша  способност расуђивања и перцепције адолесцената, што доводи до 
побољшања когнитивних вештина. Слично томе недостатак витамина и минерала 
може смањити отпуштање допамина, неуротрансмитера који је изузетно важан за 
процес учења. Недостатак витамина Б и Е, као и гвожђа, тиамина и цинка, може 
смањити когнитивне способности и концентрацију тинејџера. 

Дакле, оно што једемо може да утиче  на оно како мислимо. 

Омиљена храна адолесцената су чипс, штапићи, бомбоне, чоколадице, сладоледи, 
газирана и енергетска пића, хамбургери, шницле,  шпагете, пица, пилетина, помфрит,  
јабуке, хлеб. Поврће није популарно. Углавном се „грицка“ из социјалних разлога, а не 
због глади. Адолесценти, конзумирајући такву храну, имају проблем са повећаним 
уносом укупних и засићених масти, холестерола, транс  масти, соли и шећера који се 
брзо апсорбује. Ова популарна брза храна садржи велику количину калорија, соли, 
адитива, а малу количину влакана, витамина и минерала. Протеински садржај је 
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задовољавајући док је ниво шећера повишен. Проблем недостатка минерала је 
највећи. Калцијум и гвожђе су у овом узрасту потребни у повећаним кoличинама. 

Како храна коју једемо утиче на мозак? 

Љубитеље хране ће можда занимати податак да је једно британско истраживање 
показало да исхрана богата засићеним масним киселинама доводи до оштећења 
неурона који контролишу апетит и енергију код мишева. 

За способност учења, побољшање расположења и памћење најодговорније су омега -3 
и омега -6 масне киселине, допамин и серотонин.  

Протеини и аминокиселине утичу на то како се осећамо и понашамо. Аминокиселине 
које се уносе храном у организам садрже претходнике неуротрансмитера. 
Неуротрансмитери су супстанце одговорне за пренос сигнала између неурона и  
тако утичу на расположење, сан и будност организма, па и на телесну тежину. 
Комплексне комбинације хранљивих материја могу подстаћи мождане ћелије да 
ослобађају хормоне који утичу на расположење: норадреналин, спречава промену 
расположења из крајности у крајност. 

Антиоксиданси у воћу и поврћу ојачавају мозак у његовој борби против слободних 
радикала који уништавају наше ћелије и омогућавају да мозак функционише, тј. 
побољшавају способност памћења.  

Енергију мозак добија сагоревањем угљених хидрата, односно глукозе. Пад 
концентрације глукозе утиче на фронталне режњеве и слабљење менталних функција. 
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Свако од нас, 
без обзира да 
ли је 
адолесцент 
или не, треба 
да одлучи да 
ли ће за 
доручак узети 
бурек, или 
неку другу 
комбинацију 
разноврсних 
намирницa 
богату 
нутријентима! 
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Kатарина Симић III/ 2 

 

 

 

Занимљивости о храни: Да ли сте знали? 
 Истраживање је показало да 29 процената одраслих каже како се упрскало или 

опекло топлим напитком док је у њега умакало кекс. 
 Кечап се током 1830-их продавао као лек. 
 Гутањем насуво једне кашичице шећера обично помаже да се решите штуцања. 
 Страх од кувања се као призната фобија назива магеирокофобија. 
 Врећицу за чај је осмислио Томас Саливан 1908. године из Њујорка. 
 Пчеле радилице морају да посете око 2 милиона цветова како би направиле око 

пола килограма меда. 
 Страх од поврћа се зове лаханофобија. 
 Бадеми припадају породици бресака. 
 Узгајање винове лозе је по величини друга индустрија света, јер постоји преко 

60 врста и преко 800 сорти грожђа.Просечан човек поједе око четири килограма 
грожђа током годину дана. 

 На свету постоји око 7000 сорти јабука које се узгајају. 
 Скупина банана се некада називала 'рука'. На ту тему, једна банана се зове 'прст'. 
 ’Онион’ је латинска (и енглеска )реч за црну лук и значи 'велики бисер'. 
 Јабуке, крушке, вишње и јагоде су припадници фамилије ружа. 
 Сама реч поврће и даље нема научну дефиницију па је и даље прихватљиво 

парадајз назвати поврћем (иако је реч о воћу). 
 Постоји преко 10 000 сорти парадајза. 
 Шаргарепа не садржи нимало масти. 
 Лубеница садрже преко 92% воде у својој тежини. 
 Алиумфобија је страх од белог лука. 
 Репа је богата влакнима, витамином Ц, калцијумом и калијумом. 
 Ако загризете дрвену кашику док сечете црни лук,  очи вам неће сузити. 

Модел тањира препоручује да на  

  ¼ тањира ставите скробну храну 
(кромпир, пиринач). Овај метод не 
помиње хлеб па га треба овде 
ставити. 

  ¼ тањира ставите беланчевине 
(месо, рибу, сир, махунарке) 

  ½ тањира ставите поврће(са мањим 
садржајем скроба као купус, 
броколи, зелена боранија, 
шаргарепа, печурке, парадајз, 
карфиол, спанаћ, зелена салата) 

  Додате једну шољу обраног млека 
или јогурта. Додате и један комад 
неког воћа!  Пријатно! 

 Kатарина Симић III/ 2 
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 Цветови бундеве су јестиви. 
 Данас неке нације једу око 900% више броколије него пре 20 година. 
 Светски просек поједеног меса током године износи нешто мање од 80 кг по 

особи. 
 Жуманце је једно од ређих намирница које садржи природни витамин Д. 
 Печени пасуљ има врло мало масти, а много влакана и протеина. 
 Помфрит је пореклом из Белгије, али се највише једе у Америци. 

         О чоколади 

 Чоколада може да убије пса; директно утиче на његово срце и нервни систем. 
 Чоколадне штанглице пржене у дубоком уљу имају око 850 калорија по 

штанглици! 
 Најстарије чоколаде на свету имају преко 100 година. Ту је и кутијица чоколаде 

са крунисања Краља Едварда VII из 1902.године. 
 Слатко је једини укус за који је људима урођено да жуде. 
 Највише чоколаде поједу Швајцарци, затим Енглези. 
 У Француској у 15. веку, чоколаду су могли јести само чланови краљевске 

породице. 

Извор: https://www.delimano.rs/tekstovi/zanimljive-cinjenice-o-hrani 

 О КУПУСУ  

Као природни антисептик, купус делује превентивно на многе болести.Његове листове 
привијамо на опекотине и повреде,соком од киселог купуса- расолом лечимо 
мамурлук… Лековитост купуса је много шира од ових неколико примена које су нам 
свима познате. Препоручљиво да се једе у свежем или киселом стању као салата,у свако 
доба године, а посебно зими, због чега је купус и прозван „краљем зимског поврћа“. 

 
 

 Лековита моћ дрена 

Дрен у српском народу има доста симболичког значења, а израз "здрав као дрен" 
задржао се до данашњих дана. Према народном предању, дрен се некада сматрао 

Купус – та, наш народ каже, 
„сиротињска намирница“,  у 
свежем стању обилује 
хранљивим материјама, док се 
при кувању веома велика 
количина њих изгуби. 
Утврђено је да је купус веома 
значајан извор минералних 
соли, витамина А, Б, Ц и 
посебно витамина К, 
целулозе, фосфора, 
калцијума,магнезијума, цинка
сумпора…  
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“магичном” биљком која доноси здравље и дуговечност, а његова лековита својства и 
данас чине чуда. Познат је и по називима дрењина, била свибовина, црвени дријенак, 
дренак, дренић, дрењула, дриника, дреновина, румени дрен, шупаљка. 

 
 

Интересантно је да се у Италији и јужној Француској беру  недозрели плодови и 
конзервирају као маслине. У Немачкој се укувавају са шећером и сирћетом, док се у 
Русији употребљава као зачин за месна и рибља јела. 

 Плодови дрена садрже велику количину антиоксиданаса који стварају заштиту од 
штетних слободних радикала. Они су повезани с нижом учесталошћу и нивоом 
смртности коју узрокују тумори и болести срца. Антоцијани, из плодова, имају 
антиоксидациона и противупална својства.Дрен такође помаже и у лечењу грла, 
анемије, богиња, болести бубрега, хемороида, дијабетеса, као и код зарастања рана. 

РЕН – ЗАЧИН за ЗДРАВЉЕ   

Рен је корен који потиче из јужне Европе и западне Азије и углавном се користи као 
зачин на западу и неким источним кулинарским традицијама. 

 

Дрен припада породици 
дренова, а на нашем 
поднебљу, расте као 
самоникла врста. Његови 
плодови имају велику 
лековиту и хранљиву 
вредност. Од зрелих 
пловода дрењина 
припремају се пекмези, 
воћни сокови и вино. 
Пуни су витамина Ц и 
зато су одлични као 
додатак исхрани током 
зиме када нема довољно 
свежег воћа. 

 

 

Рен помаже при губитку 
тежине, спречава рак, 
смањује крвни притисак, 
подстиче имуни систем, 
предупређује артритис и 
остеопорозу, побољшава 
варење и дисање, а делује и 
као антибактеријски агенс. 

 



Школски часопис „Пипета и Бирета“                                                                                  2019/2020. 
 

8 
 

“магичном” биљком која доноси здравље и дуговечност, а његова лековита својства и 
данас чине чуда. Познат је и по називима дрењина, била свибовина, црвени дријенак, 
дренак, дренић, дрењула, дриника, дреновина, румени дрен, шупаљка. 

 
 

Интересантно је да се у Италији и јужној Француској беру  недозрели плодови и 
конзервирају као маслине. У Немачкој се укувавају са шећером и сирћетом, док се у 
Русији употребљава као зачин за месна и рибља јела. 

 Плодови дрена садрже велику количину антиоксиданаса који стварају заштиту од 
штетних слободних радикала. Они су повезани с нижом учесталошћу и нивоом 
смртности коју узрокују тумори и болести срца. Антоцијани, из плодова, имају 
антиоксидациона и противупална својства.Дрен такође помаже и у лечењу грла, 
анемије, богиња, болести бубрега, хемороида, дијабетеса, као и код зарастања рана. 

РЕН – ЗАЧИН за ЗДРАВЉЕ   

Рен је корен који потиче из јужне Европе и западне Азије и углавном се користи као 
зачин на западу и неким источним кулинарским традицијама. 

 

Дрен припада породици 
дренова, а на нашем 
поднебљу, расте као 
самоникла врста. Његови 
плодови имају велику 
лековиту и хранљиву 
вредност. Од зрелих 
пловода дрењина 
припремају се пекмези, 
воћни сокови и вино. 
Пуни су витамина Ц и 
зато су одлични као 
додатак исхрани током 
зиме када нема довољно 
свежег воћа. 

 

 

Рен помаже при губитку 
тежине, спречава рак, 
смањује крвни притисак, 
подстиче имуни систем, 
предупређује артритис и 
остеопорозу, побољшава 
варење и дисање, а делује и 
као антибактеријски агенс. 

 

Школски часопис „Пипета и Бирета“                                                                                  2019/2020. 
 

9 
 

Рен у себи садржи специфично органско једињење синигрин које помаже у смањењу 
канцерогеног раста. Захваљујући синигрину, рен поспешује имунитет, који се својом 
јачином ефектније бори против малигнитета и стања која доводе до карцинома. 
Изотиоцијанат у рену подстиче активацију јачања нашег имуног система и побољшава 
производњу белих крвних зрнаца чији број зависи од броја слободних радикала. Алил 
изотиоцијанат је антибактеријска супстанца која се налази у рену и она је способна да 
елиминише микробе и бактерије. Осим овог једињења, у рену се налази и значајна залиха 
мангана, ензима који служи ојачавању ћелија и и телесних течности. 

Рен је одличан у снижавању крвног притиска, не само конзумирањем, већ и удисањем 
овог корена. Рен производи азот моноксид, који помаже нашим крвним судовима да се 
опусте што је више могуће. Рен је веома богат и калцијумом и магмезијумом, па се због 
тога препоручује у исхрани свима који имају генетску предиспозицију ка развијању  
коштаних обољења - артритиса и остеопорозе. 

Оштар мирис неких биљака попут рузмарина, жалфије или нане поспешује правилно 
дисање, умирује напетост и побољшава концентрацију. Рен је љут, и тера и сузе на очи, 
а помаже нашем респираторном систему да ради глатко. Довољно је дубоко удахнути 
изрендани рен како би се смањила слуз код прехладе и болова у плућима, као и све 
непријатности које прате назеб, алергије или упалу синуса. Употреба рена у исхрани 
доводи до правилног дигестивног рада и здравља наших црева којима не смета његова 
љутина. 

Балша Радeновић,  III/9 

 Банане и радиоактивност  
(рад из пројекта : Здраве генерације) 

 

 Банане су природно радиоактивне , садрже одређену количину 
радиоактивног калијума. Али наравно, има ту и позитивних 
ствари.Банане су богате витамином Ц , калцијумом  и фолном 
киселином. Оне су добре за све нас: лече главобољу, помажу током 
мршављења, и против депресије. 
 
Количина радијације је веома мала, чак,обични детектори и не могу 
да утврде тако малу количину радијације.  
 
  

 
 
 

 

 Закључак: Да, банане су  
радиоактивне, али , не брините:  
треба да наставите да их 
једете! 

 

Лука Јевремовић II/8 
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Еколошки аспект палминог уља  
⦁ Палмино уље има природну црвену боју, јер садржи доста ß-каротена и 
добија се из  жуто-црвених плодова палме. 

⦁Палмино уље садржи засићене више масне киселине: 1% миристинске 
киселине, око 44% палмитинске киселине и преко 4% стеаринске киселине. 

⦁ Палмино уље се користи као сирово и као рафинирано уље. У 
југоисточној Азији и неким деловима Бразила сирово уље се користи 
за кување хране. Рафинирано уље је битна компонента путера, 
чоколаде…али и козметичких производа. 

Палмино уље је најчешће коришћено биљно уље на свету. 
Отприлике половина производа које купујете садржи палмино уље.  

Ако упоредимо трошкове производње палминог уља са 
трошковима производње других уља, ово уље је у великој предности. 
За узгој палми из којих се добија уље потребно је мање земље у односу 
на друге културе и спада у високо приносно биљно уље.  

Због  тога, дошло је до крчења тропских шума у југоисточној 
Азији, што је довело до уништавања станишта орангунтана, 
сумантранских тигрова и слонова. Преко 50 орангунтана умре недељно 
због крчења шума, а у дивљини је остало око 400 суматранских тигрова 
и око 2500 суматранских слонова. 

Идеја да се употреба овог уља замени другим уљима није реална 
јер би довело до веће употребе земљишта, а сигурно неће решити 
питање крчења шума и са њима повезаних промена у коришћењу 
земљишта. 

                                                      

Адам Лутвија  II/7 

Рад настао на пројекту 
„Здраве генерације“ 
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ЗДРАВЉЕ ЈЕ УМЕТНОСТ ЖИВЉЕЊА 
 

ЧЕТИРИ СТУБА ЗДРАВОГ ЖИВОТА СУ: 

 ЗДРАВА ХРАНА 
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правилан 
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ФИЗИЧКА И УМНА 
АКТИВНОСТ 
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долазе. 
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бављење 
уметношћу, 
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као и друштвена 
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свакако повољно 
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хроничан стрес може 
изазвати низ 
здравствених 
проблема. Зато 
морамо научити 
технике и стратегије 
које ће ублажити 
стрес. Морамо 
видети како 
реагујемо на стрес- 
да ли погуримо 
рамена, причамо 
брже, нервозно 
цупкамо ногом итд. 
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       -НЕКА ХРАНА БУДЕ ТВОЈ ЛЕК! ( Хипокрит) 
       - У ЗДРАВОМ ТЕЛУ, ЗДРАВ ДУХ!  
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има у      изобиљу! 

 

 

 

- Читање неке добре књиге корисно је 
по здравље као и телесно вежбање! 

 

као и телесно вежбање! 
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АКТУЕЛНОСТИ        

„Млади, рецимо ДА здрављу“ 

 – Еразмус + пројекат који наша школа реализује са партнерима из 
Румуније и Словеније. 

У оквиру пројекта ''Млади, рецимо ДА здрављу''  у периоду од 23 - 
27.9.2019. године угостили смо 20 ученика две средње школе : из 
Словенске Бистрице(Словенија)и  из Марамуреса, (Румунија). 
У нашој школи, организоване су радионице израде чоколадних куглица, 
Wellness smoothi-ја, сапуна. Уследио је  фитнес тренинг на Ади Циганлији 
(пењање уз стену, веслање,...) али и шетња и упознавање културно-
историјских знаменитости Београда. 
Дружење се наставило у децембру, у периоду од 16. - 20.12.2019. године. 
Тада је тринаест ученика II и III разреда прехрамбене смене, са 
професоркама Маријом Ракић-Љубомировић и Горданом Пешић, боравило   
у Словенској Бистрици. Ова трећа, завршна посета, након априлске 
размене у Румунији и септембарског дочека гостију на нашем „терену“, 
протекла је у одличној атмосфери. 
Дугоишчекивани сусрет са вршњацима из Словеније ублажио је напоран  
и дуг пут до Марибора и Словенске Бистрице. Ређали су се дан за даном, 
радионица за радионицом, обиласци значајних места Словеније: све је  
било прелепо и  незаборавно. 
Стечена су  велика пријатељства (додатно је помогло то што смо  
имали размену ученика - боравак у њиховим породицама). 
 
Оваквим пројектима усвајамо нова знања, али се стичу и велика и  
прелепа искуства, и склапају нова пријатељства. 

    Матеја Жагар, III/ 9 
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ПЕТИ ЕКОЛОШКИ  ФЕСТИВАЛ НАУКЕ ХПТШ У ДКЦБ  

 

Пети еколошки фестивал науке наше школе одржан је  26.новембра 
2019.године, као и увек, у Дечјем културном центру Београда. 
 

 

Овај наш мали јубилеј био је у знаку актуелног пројекта о 
периодном систему елемената, те се у великој сали могло чути 
научно - популарно предавање „Куц-куц на врата периодног 
система”, где су ученици II/9 и III/9 са проф. Маријом Ракић 
Љубомировић , покушали да објасне својим млађим 
другарима, ученицима основних школа из Београда, многе важне 
појединости о намирницама и здравим навикама у исхрани. 
Публика је била бројна, и веома им се допала представа „У 
свету елемената периодног система“, коју је за све њих 
припремила драмска секција школе са проф. Иваном Манојловић и проф. 
Виолетом Унковић Митровић, уз помоћ и подршку проф. Гордане Пешић. 
Наши ђаци-глумци у представи раздрагано су примали громке аплаузе 
публике. 
 

У Атријуму је било, као и увек, веома живо: огледи из хемије, 
технологије, микробиологије…Ученици основних школа могли су 
видети, на пример, да купус није само здрава храна, већ и 
добар индикатор, могли су да се упознају са својствима 
невидљивих гасова. Кротили су моћну лаву, те обична јаја 
претварали у сребрна…било је ту низ занимљивих експеримената, које ће 
дуго памтити. Са ђацима је све време еко-фестивала била проф. Љиљана 
Спарић и помно пратила њихов рад у лабораторији. 
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У малој сали, која је била резервисана за представљање 
школских пројеката, ученици III/3,III/4, IIIп1 и IIIп2 су са проф. 
Миленијом Јоксимовић и проф. Бојаном Станкић, кроз пано 
презентације и видео презентацију говорили  присутнима о 
свим пројектима школе, завршеним и оним још увек актуелним, од 2015. па 
до сада: од „Пронађи праву формулу“, преко Поко 
пројекта, у школи су актуелни и многи Ерасмус + пројекти, као и 
Е-twinning пројекти… 

 
 

Завршница пројекта „Трагом Милутина Миланковића“ обележена је и 
кратком ретроспективом свега урађеног током две године, и поделом 
захвалница сарадницима на пројекту: Удружењу „Милутин Миланковић“ 
из Београда, Дечјем културном центру Београда (и посебно, Весни 
Крњаић Митровић, сараднику за едукативне програме). 
Овај јубиларни фестивал подржала је и компанија „Мг Мивела“ : 
током целог дана служили смо флашице негазиране минералне 
воде, и говорили о значају уношења магнезијума у организам. 

Валентина Јовић III/4 

Представљени су сви образовни 
профили и оба подручја рада 
школе. Посебна „гужва“ се 
направила пред штандом пекара 
и месара, јер су могли да се 
пробају неки деликатеси и 
колачићи… 
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Пројекат : ЗДРАВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 У оквиру пројекта „Здраве генерације“ стичемо 
знања о правилној исхрани и здравим навикама за одржање правилног раста и развоја 
организма тинејџера кроз проучавање људског тела, његових компонената и процеса 
варења, до идентификовања и основних карактеристика главних група хранљивих 
материја. Пројекат обухвата и идентификовање болести узрокованих недовољним или 
претераним уносом хране. Важан део овог пројекта је и подизање свести тинејџера о 
важности свакодневног вежбања.  

 Кроз разне активности овог пројекта упознали смо вршњаке из Аустрије, Грчке, 
Јордана, Турске, Италије, Француске, Туниса. Сарађивали смо кроз међународне 
ученичке тимове, решавали онлине квизове, усавршавали енглески језик и ИКТ 
вештине, размењивали новогодишње честитке и поруке. 

Барбара Фаркаш II/8 

Пројекат : НАША ЗЕМЉА 

   –  НАША ОДГОВОРНОСТ 

 

Пројекат „НАША ЗЕМЉА – НАША ОДГОВОРНОСТ“ ( Our Earth – Our Responsibility) 
започет је у септембру 2019.године и траје до јуна 2020.год.  У њему учествује 24 
ученика наше школе из оба подручја рада, под менторством наставнице хемије, 
Гордане Пешић и наставнице енглеског језика, Бојане Станкић. Циљ пројекта је 
развијање свести о значају екологије, о одговорном понашању према нашој планети, а 
кроз тимски рад и развијање различитих вештина. Низ активности су већ реализоване, а 
највише нам се допало кад смо писали  писма на енглеском језику и послали друговима 
у Анталији, Турској. Пред Нову годину, добили смо њихова писма у којима су били и 
неки сувенири из Турске! Били смо одушевљени!  

Радећи на пројекту и сами смо се у школи ближе упознали и лепо сарађујемо. 

Ива Стојковић, ученица II/4 

Пројекат „Здраве генерације“ ( Healthy generations) 

покренут је у септембру 2019.године преко платформе 

 за учење Е-twinning, и трајаће до јуна 2020. године. 

Координатор у нашој школи је  

наставница хемије, Гордана Пешић. 
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Вања Репак IV/7 

 

Наталија Боровница IV/8 

 

Милош Врховац  III/9 

 

Милош Врховац III/9 

 

Емир Имери IV/3 

 

Иидора Томић I/4 

 

Јелена Танески I/4 

 

Ђурђина Муњић IV/3 

 



Школски часопис „Пипета и Бирета“                                                                                  2019/2020. 
 

16 
 

 

Вања Репак IV/7 

 

Наталија Боровница IV/8 

 

Милош Врховац  III/9 

 

Милош Врховац III/9 

 

Емир Имери IV/3 

 

Иидора Томић I/4 

 

Јелена Танески I/4 

 

Ђурђина Муњић IV/3 

 

Школски часопис „Пипета и Бирета“                                                                                  2019/2020. 
 

17 
 

 

Николина Нешић I/4 

 

 

Александра Застрановић II/8 

 

 

Кристијан Емини IIIп2 

 

Давид Спасић III4 

 

Невена Кабаница IV/2 

 

 

Марија Мијаковац I/4 

 

 

Анђела Ухрин I/4 

 

Ове фотографије су настале у оквиру  

фото-литерарне секције школске  

2019-2020. године. 
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Из Ђачке радионице : WELLNESS SMOOTHIE 

Прво се припреми биљно млеко које је врло скупо, али и веома здраво.   

  Потребно нам је:  

50 г овсених пахуљица, 2 – 3 кашике меда,  

50 г кокосовог брашна, 3 кашике млевеног 
сусама које је највећи извор калцијума,  

2 кашике млевеног лана.  

 Самељу се посебно овсене пахуљицце у прах, затим се самеље 
кокосово брашно и помеша се. Сипа се у блендер, дода вода до 1 л и мути 
док не добијемо млеко. Потом додамо свеже самлевени лан, и додамо 2 
кашике. Помешамо 15 секунди и додамо воће по жељи. Ми за ову 
прилику додајемо: 2 банане, 1 поморанџу и шаку малина. Засладити по 
укусу. По укусу можемо додати  и цимет, мускатни орашчић, 
коријандер... 

  

ОГЛЕД: ИМА ЛИ ШЕЋЕРА У КУПУСУ? 

 

 
     

 

 
 

 

 

ФАЗА 1: Изрендати малу количину воћа 
или поврћа (напр.купуса) и уз помоћ газе 
исцедити сок у чашу. У свакој чаши сок 
од једне врсте воћа или поврћа. 

ФАЗА 2: У једну епрувету сипати око 1 
cm3 раствора Фелинг I и исту количину 
раствора Фелинг II, добро протрести 
садржај епрувете. 
 

 

 

ФАЗА 3: У припремљени 
Фелингов раствор додати 
око 2 cm3 сока једне врсте 
воћа или поврћа  и 
обележити епрувету 
бројем. Фазу 2 и 3 поновити 
за сваки припремљени сок.  

ФАЗА 4: Све епрувете 
загревати на воденом 
купатилу неколико минута. 
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Пројекат: БАКТЕРИЈЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ 

Фантастично путовање у свет микробиологије 

Шеснаест ученика две средње школе – Савремене гимназије и Хемијско- прехрамбене 
технолошке школе, две професорке биологије ( Славица Авејић и Ана Василић) и две 
професорке енглеског језика (Милица Алексић и Бојана Станкић) кренули су на 
фантастично путовање у свет микробиологије. Планирано је да путовање траје четири 
недеље, са по два обиласка лабораторије и учионица обе школе и конкретних задатака у 
тиму, а у међувремену, уз помоћ савремене технологије, сви су били у контакту, 
сарађујући у пројекту под називом: Бактерије у нашој околини. 

Циљеви овог пројекта-путовања: 

  Развој еколошке свести и односа према здрављу 
  Стицање вештина у изради презентације и јавном наступу на енглеском језику 
  Развијање међупредметних компетенција код ученика (компетенција за учење, 

комуникација, рад с подацима и информацијама, сарадња, дигитална 
компетенција, естетска компетенција, компетенција за целоживотно учење, 
решавање проблема, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према 
околини) 

Као резултат пројекта, ученици су у групама припремали  презентације у power point-у, 
и усмено на енглеском језику  излагали налазе до којих су дошли током пројектног 
задатка. 

Ток пројекта: 

Прва станица нашег путовања била је лабораторија у ХПТШ. У кабинету за 
микробиологију, након формирања тимова, уследила је размена идеја и знања о 
бактеријама, давања претпоставки-хипотеза и планирање провере истих анализом 
узорака. Ученици су сами бирали са којих површина желе да узму узорке за 
проучавање, које су након прикупљања засејали на хранљиву површину, а онда 
пратили развој бактерија. 

Наредне недеље, у Савременој гимназији, ученици су се упознали са изгледом и 
карактеристикама бактерија користећи најсавременије доступне технологије 
(виртуелну реалност 3D наочаре, интернет апликације, итд.).Подељени у групе, 
решавали су и квиз у вези бактерија на енглеском језику у апликацији Quizlet,  те на 
интернету тражили информације из различитих извора о начину живота бактерија, 
условима потребним за развој бактеријских култура, о врстама које живе у нашем 
окружењу. Ученици су се упознали или сазнали појединости о вештинама успешног 
презентовања на енглеском језику, такође користећи једну од апликација (Nearpod). 

Треће недеље, у Хемијско- прехрамбено технолошкој школи, ђаци су посматрали, 
тумачили и фотографисали изглед Петри-шоља након раста колонија. Затим се вршено 
бојење бактерија по Граму и тумачење резултата: бактерије су разврстане према боји, 
величини и  облику колонија. Ученици су договарали детаље око израде презентација и 
увежбавања јавног наступа. 
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У завршници пројекта, четврте недеље у Савременој гимназији, четири групе са по 
четири ученика су презентовале своја сазнања и налазе о теми, на енглеском језику. 
Било је веома занимљиво чути до каквих резултата и закључака су ученици дошли: на 
пример, много бактерија се налази на површини мобилних телефона, квакама на 
вратима, у школском сунђеру… али и на који начин су ученици применили стечено 
знање о организацији презентација и вештинама јавног наступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају, уследило је вредновања рада група од стране професора и ученика, дискусија 
и коментари о успешности реализације презентација и пројекта уопште, чиме је 
заокружено ово прелепо искуство – наше заједничко путовање у скривени свет који нас 
окружује. Са овог путовања, сви учесници пројекта, како ученици тако и професори, 
изашли су богатији за нова знања али још важније, за нове контакте и пријатељства. 

Учесници пројекта:  

Милица Стојковић, Лука Брашанац, Кристина Младеновић, Катарина Симић ,  Анђела 
Петровски, ученици III /2   и   Никола Ђорђевић и Лука Динчић, ученици II/ 3  
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Пословни изазов  у организацији „ Достигнућа младих у Србији“ 

18.12.2019. године, ученице наше школе, Валентина Јовић и Марија Ђурковић, 
учествовале су на такмичењу Пословни изазов. Ментор: Бојана Станкић. 

Око 100 ученика из Београда и околине подељено је у тимове, а задатак је био да се 
осмисли производ или услуга која би могла да врати навијаче на стадионе и у спортске 
хале да безбедно уживају у спортским дешавањима. 

Многе идеје су се развиле током дана, уз помоћ бизнис волонтера направили смо и 
бизнис планове, SWОТ анализе, и веома детаљно пред жиријем објашњавали своје 
пословне идеје. 

Иако наши  тимови нису међу изабрана прва три места,  свакако, овим учешћем стекле 
смо искуство, додатна знања и самопоуздање на јавном наступу, а и нека нова 
познанства са вршњацима из других школа. Било је заиста, дивно! 

                                                                             Марија Ђурковић и Валентина Јовић, III/4

 
 
Радионица за професионални развој:                                               
Припрема за пословни интервју „СТАР“ техником 
 
Наше професорке у Тиму за професионални развој, Весна Јевтић и Бојана Станкић, 
после обуке коју су имале у септембру 2019.године у оквиру пројекта „Каријерно 
вођење и саветовање за брже запошљавање младих – КВИС на БИС“ у октобру су нас 
позвале на радионицу под називом Припрема за пословни интервју СТАР техником. 
 Радионица је обухватала сва битна питања у вези запошљавања, припреме CV-ја и 
интервјуа за посао. Било је веома интерактивно.Презентовано је на занимљив начин и 
што је најважније, сазнали смо доста релевантних информација о техници „Стар“, која 
је, ако знамо да је применимо, веома добар начин да се прикажемо потенцијалном 
послодавцу у најбољем светлу.                       
 
Огњен Мишић, IV /2 
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ЕРАСМУС +  пројекат :  „УЧЕНИЦИ УЧЕ СТРУКУ“ 
 
Овај пројекат реализује се кроз програм ЕРАЗМУС +  КА1 мобилности у области стручног 
образовања и обука. „Ученици уче струку“ (Skills4Learners). То је наставак Еразмус+ пројекта 
„Пословне вештине“ (Skills4Jobs) у оквиру кога су седам наставника и директор школе раније 
посетили сродну стручну школу у Марибору у Словенији.  
КА1 Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука у циљу стицања искуства 
учења и држања наставе у другој држави, усмерени су на две циљне групе: 
1. наставнике у области стручног образовања и обука; 
2. ученике стручног образовања и обука. 

РАДНА ПОСЕТА ОБРАЗОВНОМ ЦЕНТРУ - ИЦ „ПИРАМИДА“, Марибор - Словенија 
 
У размени је учествовало десет ученика и два професора ( Драгана Палић и Јелена Рибар), од 3 
-16.11.2019. године , у оквиру пројекта  наше школе под називом  „УЧЕНИЦИ УЧЕ СТРУКУ“. У 
Марибору смо лепо дочекани, домаћински, смештени у њиховом ђачком дому „Лизике 
Јанчар“ – сви заједно. Све је било за похвалу – храна , смештај, брига, у дому и у партнерској 
школи ИЦ „Пирамида“. Пуни  утисака и уморни, али са осмехом вратили смо се у Београд, кући 
са професорком Јеленом Рибар . 
 
На стручној  пракси  је било:  
5 ученика IIIп1 образовног профила  
МЕСАР : 

 Жељко Јовановић, 
 Ђорђе Ђокић,  
 Никола Нешковић, 
 Јован Перић, 
 Момчило Ранковић 

 
 
Верујемо да смо испунили део планираних циљева пројеката мобилности, написаних у самом 
пројекту, чији су аутори професорке Јелене Танасковић, Драгана Палић, Слађана Вукосављевић 
и Весна Јевтић. А циљеви су: 

 подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција : присуство, активан 
рад и учење од домаћина у радионицама пекаре, сластичарне и месаре, учење 
рецептура, производних процеса и карактеристика, њихових производа , као и показне 
вежбе практикантима и колегама професорима наших аутохтоних производа – 
месарских и пекарских, те дегустација истих; 

 подршка професионалном развоју запослених у области стручног образовања и обука:  
 присуство Наставничком већу и часовима, држање предавања и праксе ученицима – 

Месари, Пекари 
 држање предавања и практичних вежби студентима, проф. Драгана Палић и 
 присуство часовима и праксе ученицима – Пекари, проф. Јелена Рибар; 
 побољшање знања страних језика учесника – словеначки, енглески; 
 подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника – обилазак 

културних знаменитости Марибора и Љубљане, дружење и рад са домаћинима – 
ученицима у школи и ђачком дому ; 

 повећање капацитета, атрактивности и међународне димензије организација активних 
у области образовања - сад сви знају за нашу ХПТШ у Марибору;  

5 ученика IIIп2 образовног 
профила ПЕКАР : 
 Александра Гајић, 
 Анђела Маринковић, 
 Катарина Веселинов, 
 Матеја Ђуричић, 
 Страхиња Савић 
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ЕРАСМУС +  пројекат :  „УЧЕНИЦИ УЧЕ СТРУКУ“ 
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У размени је учествовало десет ученика и два професора ( Драгана Палић и Јелена Рибар), од 3 
-16.11.2019. године , у оквиру пројекта  наше школе под називом  „УЧЕНИЦИ УЧЕ СТРУКУ“. У 
Марибору смо лепо дочекани, домаћински, смештени у њиховом ђачком дому „Лизике 
Јанчар“ – сви заједно. Све је било за похвалу – храна , смештај, брига, у дому и у партнерској 
школи ИЦ „Пирамида“. Пуни  утисака и уморни, али са осмехом вратили смо се у Београд, кући 
са професорком Јеленом Рибар . 
 
На стручној  пракси  је било:  
5 ученика IIIп1 образовног профила  
МЕСАР : 

 Жељко Јовановић, 
 Ђорђе Ђокић,  
 Никола Нешковић, 
 Јован Перић, 
 Момчило Ранковић 

 
 
Верујемо да смо испунили део планираних циљева пројеката мобилности, написаних у самом 
пројекту, чији су аутори професорке Јелене Танасковић, Драгана Палић, Слађана Вукосављевић 
и Весна Јевтић. А циљеви су: 

 подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција : присуство, активан 
рад и учење од домаћина у радионицама пекаре, сластичарне и месаре, учење 
рецептура, производних процеса и карактеристика, њихових производа , као и показне 
вежбе практикантима и колегама професорима наших аутохтоних производа – 
месарских и пекарских, те дегустација истих; 

 подршка професионалном развоју запослених у области стручног образовања и обука:  
 присуство Наставничком већу и часовима, држање предавања и праксе ученицима – 

Месари, Пекари 
 држање предавања и практичних вежби студентима, проф. Драгана Палић и 
 присуство часовима и праксе ученицима – Пекари, проф. Јелена Рибар; 
 побољшање знања страних језика учесника – словеначки, енглески; 
 подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника – обилазак 

културних знаменитости Марибора и Љубљане, дружење и рад са домаћинима – 
ученицима у школи и ђачком дому ; 

 повећање капацитета, атрактивности и међународне димензије организација активних 
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 јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, стручног 
оспособљавања, запошљавања и предузетништва – посета Кланици Раче – Месари и 
Међународном такмичењу Пекара, кувара и посластичара у Љубљани - Пекари; 

 боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству – што је процес 
тек започет и трајаће до краја самог пројекта кроз активности дисеминације, и даље, 
кроз нашу подршку ђацима и њихово оспособљавање за трку на тржишту рада.  
 

Све у свему, било је ово ДИВНО, ВЕСЕЛО, НОВО, РАДНО, НЕЗАБОРАВНО - МЕЂУНАРОДНО 
ИСКУСТВО! И за ученике и за професоре -НОВО, СПЕЦИФИЧНО, ПОУЧНО, НАПОРНО, ЗАХТЕВНО! 
А сада следе нове активности, рад, презентације, евалуације, примена стеченог знања и 
вештина до завршетка пројекта у јуну 2020. године. 
 
Учесници пројекта и  професорке,  Драгана Палић и Јелена Рибар 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИЦИ УЧЕ СТРУКУ 

 

 

 

 

 

 

 

               СПОРТ – Кратке вести (Одбојка – Фудбал – Кошарка) 

 

 Ученице наше школе такмичиле су се на општинском такмичењу у одбојци, и освојиле 
друго место и сребрну медаљу!  И Милица Стојковић, III/2, била је члан те успешне 
екипе. 

 Тијана Жарковић, ученица II/3 припрема се да са репрезентацијом девојака-
фудбалерки путује у Ирску. Тијана, иначе, активно тренира фудбал у клубу „Црвена 
Звезда“. 

 Миљана Ћаћић, ученица I/2, тренира кошарку у клубу „Црвена Звезда“, а недавно је  
изабрана да са омладинском репрезентацијом учествује на европском првенству. 
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Шарене стране 

Колико често, где и када користимо математику_?! 

Математику користимо: 

1. Да израчунамо, колико времена нам треба, од куће до школе или до неког другог 
места, тачније, да израчунамо, када треба да кренемо да би стигли на време. 

2. Када уђемо у пекару или продавницу за време великог одмора, треба да 
израчунамо и проценимо шта можемо да купимо за ужину. 

3. Ако је у разреду неком другу или другарици рођендан, а ми знамо шта би та 
особа волела да добије...Онда математику користимо да у складу са ценом 
поклона и присутних другара, израчунамо колико ко треба појединачно да 
приложи новца за поклон. 

4. Затим ако радимо неки контролни, ми треба да водимо рачуна  и прорачунавамо 
колико имамо времена за свако питање. Тада гледамо на сат а то су опет бројеви 
из математике. 

5. Када се заљубимо у неку особу из школе, ми прорачунавамо у које време ће та 
особа проћи ходником 

6. Када смо код куће, у својој соби...користимо величине као што су висина, 
ширина или дужина...Преуређујемо ствари у соби како нама одговара а не 
нашим родитељима 

7. Када правимо седељку за другарице., онда треба да израчунамо шта све можемо 
да купимо од џепарца да их лепо угостимо. Наравно, математика тада постаје 
креативна јер ми желимо да направимо и неку посластицу. Ми према рецепту 
меримо грамажу састојака и правимо колач или торту. Ако су наше пријатељице 
задовољне, укусом, ми смо добиле петицу из математике за прецизност. 

8. Ако се договарамо да са друштвом славимо неки рођендан или на пример Нову 
годину, ми треба да израчунамо колико новца треба свако да уложи да би то 
весеље било незаборавно и добро организовано, до времена које су прорачунали 
родитељи за наш повратак кући. 

9.  
Математику користимо и када идемо на екскурзију или неки други пут. Ми 
треба да проценимо шта све може да стане у кофер. Унапред треба да оставимо 
места за неке ситнице које ћемо купити као успомену са пута. То можемо ако 
схватамо запремину, дужину ширину, дубину... 

10. Када се налазимо са дечком, ми треба да пратимо временску прогнозу и у складу 
са температуром, се што паметније, удобније и лепше обучемо за тај сусрет. 
Математика није само предмет у школи, или мноштво информација. Сви ти 
делови математике су делови једне огромне слагалице, која нам, када је 
сложимо, помаже да разумемо како функционишу ствари у животу и у друштву. 
Математика нас учи, да само на изглед неповезани догађаји, имају логичан узрок 
и последицу.                                          
 Анђела Марковић III/4 
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Како да приступимо учењу математике_? 
Више пута током школовања, долазила сам у ситуацију да се преиспитујем, зашто морам да учим 
математику? Мислила сам да је разумеју само они који су је измислили. Иначе сам трећа година 
средње школе и математику учим и вежбам већ 11 година. Никад за себе нисам мислила да имам 
таленат за логику и математику. Људи који би ме подучавали, су увек говорили да учење 
математике сагледам из угла игре. Дуго ми та врста игре није била занимљива. Али, дошао је 
тренутак када сам схватила да је математика свуда око мене. Схватила сам да је математика начин 
размишљања и повезивања ствари. Фасцинантна је та наука која може да се препозна у свакој 
науци, и свака наука може да се дефинише помоћу математичких израза и логичких објашњења. 

 

                                                                                                   Анђела Ранђеловић III/ 4 

Тајне бројева 3, 6 и 9 

Никола Тесла је говорио да су бројеви 3, 6 и 9 кључеви свемира. Тврдио је да су ти 
бројеви важни а психологија говори да људи имају опсесивно- компулзивни поремећај 
xxxако морају одређене ствари одрадити три пута. Тесла је на пример обилазио три 
пута хотел пре него што би ушао у њега, дању је спавао тридесет минута а ноћу око три 
сата...Ако то повежемо са религијом, приметићемо да свештеници са верницима 
обилазе три пута око цркве пре причеста, када су велики, православни хришћански 
празници, Срби се иначе љубе три пута у образ у знак поштовања. Ако саберемо 3+3 
добијемо број 6. Ако саберемо 6+6 добијемо број 12. Ако број 12 сводимо на 
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−𝑏𝑏±√𝑏𝑏2−4𝑎𝑎𝑎𝑎
2𝑎𝑎        ∞         6      ≤      9     Ω            9    ÷  3 x3 

А на математички начин се може честитати и Нова Година:  

  

 

Колико често, где 
и када користимо 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА 

10.децембра 2019.године, на Међународни Дан људских права, у оквиру рада 
Вршњачког тима,  најпре је Андреа Рајичић, ученица  III/3, поднела извештај са 
конференције у Стразбуру на којој је учествовала у новембру 2019, поводом 
обележавања годишњице Конвенције о правима детета. О Андреином учешћу на 
конференцији писала је и „Политика“. 

 У Стразбуру је било 12 представника из Европе. Ове године, први пут су млади дали 
своје мишљење на многе теме које се  директно њих тичу : о породици, инклузији, 
технологији, сексуалним и другим облицима насиља…Учествовала сам на свим 
радионицама. На конференцији су такође присуствовали делегати из свих земаља-
чланица Савета Европе. 

Оно што ми се највише допало било је, наравно, упознавање вршњака из других држава 
и култура: дружили смо се и делили своја мишљења и искуства. Није битно где сте 
рођени и како одгајани, разлике се увек могу превазићи разговором, а то може довести 
до лепих, дугих, незаборавних пријатељстава. 

Чланови Вршњачког тима чули су овом приликом и о Конвенцији о дечјим правима, о 
значају грађанске партиципације и вршњачкој едукацији. 

 
 

Андреа Рајичић, III/3 

  

У живој дискусији, размени 
идеја, мишљења ,кроз многе 
животне примере, чуло се и и 
шта је то дискриминација, 
како је препознати,  које све 
врсте постоје, као и шта су 
то предрасуде и стереотипи. 
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Пројекат : ЧУВАРИ ЈЕЗИКА И ТРАДИЦИЈЕ 

Поводом 800.годишњице самосталности Српске православне цркве, и познатих речи 
које је Стефан Немања упутио свом роду: „Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу“, 
у октобру 2019.године покренут је мини школски пројекат под називом „ЧУВАРИ 
ЈЕЗИКА И ТРАДИЦИЈЕ“. Пројекат траје до краја јануара 2020. Током њега, бавили 
смо се питањима језика, историје, традиције српског народа, кроз низ активности у 
којима су учествовали ученици првог, другог и трећег разреда наше школе. 
Успоставили смо сарадњу и са другим школама и институцијама културе, те разменили 
идеје, знања и искуства. 

У ДКЦБ-у смо имали занимљиву радионицу лепог писања-калиграфије. Спремили смо 
радове за изложбу „Креативна ћирилица“ и ишли у Бања Луку на њено отварање 29. и 
30.новембра 2019. У школи смо имали радионице о Вуку Караџићу, историји, култури 
традицији и обичајима, уз кратке квизове знања. Посетили смо и изложбу „Осам векова 
уметности под окриљем Српске православне цркве“. Учествовали смо на 
међународном (online) такмичењу о светој лози Немањића. Направили смо пано постер, 
а неки од нас учествују и у прослави школске славе и квизу који се планира за 27.јануар 
2020. 
Све у свему, предивно искуство, јер смо се и кроз дружење и заједничке активности боље 
упознали  и зближили. 

Милица Гребић и Петар Јовановић, ученици I/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЕТСКО  ВЕЧЕ: 

 У КУЋИ ЂУРЕ ЈАКШИЋА 

У договору са 
професорком српског  
језика, Весном 
Митровић Иванов, 
учествовале смо на 
књижевној вечери 
песникиње Маје 
Богосављев, која је 
одржана у кући Ђуре 
Јакшића .  

Припремале смо 
рецитовање песме 
„Мила“ Ђ.Јакшића. 
Доста смо времена 
провеле вежбајући, како 
би успеле да дотакнемо 
срца публике, и 
поделимо поруку која се 
крила иза ове песме.   

 

Маја, ауторка збирке песама „ Сјај - вечита љубав“ 
нам је помогла да усавршимо рецитацију и 
указала на грешке које смо правиле. Пратећи 
савете, изрецитовале смо песму с  пуно емоција. 

 Остатак вечери смо провеле слушајући њене 
дивне песме које је Маја посветила својој мајци, 
цркви и партнерским односима, као и позитивну 
критику професорке Весне.  

Дивно искуство, са сигурношћу пратиће нас кроз 
цео живот. Захвалне смо што нам је дата прилика 
да учествујемо на књижевној вечери, као и на 
поверењу које нам је указано. 

 

Катарина Жарковић, III/4 

Валентина Јовић, III/4 
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Драга Савета 

 
 Ученица сам другог разреда и имала сам велики страх од јавног наступа, почевши од 
усменог одговарања. Волела бих да глумим у школској представи, али имам велику 
трему. Како да то превазиђем? 

Обратила сам се школском педагогу, Слађани Ђурић- Радовановић и ево шта сам 
сазнала. ( Миљана)  

  Најједноставније: страх од јавног наступа  представља страх да ћемо се осрамотити 
пред публиком, и да  ћемо тако открити неку своју слабост. На тај начин угрожавамо, 
по сопственој перцепцији, слику (представу, имиџ) коју други имају о нама. Јавни 
наступ је свако излагање пред више од две особе. Страх или трема је последица 3 
компоненте: психичке патње, размишљања, телесних симптома. Ова врста страха се 
најчешће стиче социјализацијом. Деца, чак и она најстидљивија немају страх од јавног 
наступа. То траје док не дођу у ситуацију да осете интензиван стид . Тада почињу да 
избегавају исте или сличне ситуације. 

Први пример је усмено одговарање у школи. Код младих или чак и оних старијих, један 
догађај може се доживети као трауматичан и од тог тренутка креће њихов страх и 
избегавање, иако су и раније прошли на десетине јавних наступа. Једини лек је 
одустајање од идеја, мисли, закључака, фантазија које нас уводе у панику. Највише 
помажу вежбе дисања и визуализације публике.  

''Публика се не бави вама, у оној мери у којој се ви бавите сами собом.'' Не мислите о 
публици, мислите на садржај вашег излагања или улоге у представи. 

''Никог није брига за нас, сви се брину само о себи.''  

Ево десет основних правила или тактика које могу увек да помогну: 

1. Упознајте се добро са материјом коју излажете, презентујете-браните дело / док 
припремате дебату, или са својом улогом у представи 

2. Што једноставнија презентација, без пуно чињеница и мноштво података 
3. Статистички: само круцијалне информације 
4. Избегавајте китњасте реченице 
5. Будите спремни и поштујте договорe и рокове 
6. Увек треба знати које су то три ствари суштинске и како их нагласити 
7. Увод и закључак одвојити али усагласити са разрадом 
8. У припреми представе, редовно идите на пробе и договоре и вежбајте ( са 

другима или сами, може и пред огледалом) 
9. Не стидите се и не правите гримасе 
10. Не подсмевајте се самом себи. Када направите грешку, насмешите се и крените 

даље са излагањем јер тада ће људи имати потребу да се осмехују заједно са 
вама 
 
И само храбро ! Све ће бити у реду!                                                                                
Слађана Ђурић Радовановић, школски педагог 
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  Књижевност  

Поезија 
 

Ластавица 

Миленијуми доминирају као она, оптичка варка 

На изнуреним мојим капиларима. 

Себи слепац, њој ни препрека, 

Па је волим разапет свим диоптријама.                                                                                                                  

          

Косим распонима из атмосфере хита у сочива,          

Моја, у мене - њеног уходу, 

У ободе можданих чворова 

Где месечарим по њеном ходу. 

 

Размеће се хаотично око пећине, та ластавица. 

У тунелу чине ми жижу као састанак 

Надређене, њене миграције, а та селица 

Би се доселила на растанак. 

  

 

Из компаса испољава се полетан пој. 

Али нико да се сети сем ове халуцинације, 

да ја не доликујем њој, 

па мотрим дурбином на те вибрације.            

 

 

Софија Скалабиех IV /4 
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Заљубљивање 

  

Очи твоје небеске су боје,  

због њих у мени, 

као муња варничи срце моје. 

 

Осмех твој ме загонетно мами, 

па своје усне, на твојим, 

 непрестано тражим. 

 

Твоја појава попут добре виле,  

ја сам твој витез, 

који, када те види, 

у небо се вине. 

 

Али, када се спустим на земљу,  

Ово небо,  

ово плаво небо, 

има јако чудну моћ, 

можда се вечерас појавим крај тебе, 

и само те пољубим за лаку ноћ. 

 

 

  

 

Када тебе видим,  

Застане ми дах, 

и хтео бих да ти кажем све, 

али,  

шта ако ми кажеш не? 

 

Не умем да објасним  

у први мах,  

шта ми се дешава. 

 

Kад пролазиш  

ходником школе, 

сви склањају поглед, 

од лепоте твоје, 

али само ја ћу храбро доћи, 

да се борим за твоје очи.                    

 

Лука Филиповић 1/2 
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Заљубљивање 

  

Очи твоје небеске су боје,  

због њих у мени, 

као муња варничи срце моје. 

 

Осмех твој ме загонетно мами, 

па своје усне, на твојим, 

 непрестано тражим. 

 

Твоја појава попут добре виле,  

ја сам твој витез, 

који, када те види, 

у небо се вине. 

 

Али, када се спустим на земљу,  

Ово небо,  

ово плаво небо, 

има јако чудну моћ, 

можда се вечерас појавим крај тебе, 

и само те пољубим за лаку ноћ. 

 

 

  

 

Када тебе видим,  

Застане ми дах, 

и хтео бих да ти кажем све, 

али,  

шта ако ми кажеш не? 

 

Не умем да објасним  

у први мах,  

шта ми се дешава. 

 

Kад пролазиш  

ходником школе, 

сви склањају поглед, 

од лепоте твоје, 

али само ја ћу храбро доћи, 

да се борим за твоје очи.                    

 

Лука Филиповић 1/2 
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„Књига је најбоља( духовна) храна, најкалоричнија је на свету…“ 

 

Поглед у велико царство књига 
Ја. Марија. Имам петнаест година. Поседујем једно царство у себи, а то је љубав. То царство 
изгледа као природа. Има пуно цвећа и дрвећа. Изгледа као густа шума, која када је тужна изгуби 
боје. Баш као ова фотографија. Сада ћу Вам испричати зашто је она избледела.  

Једног дана, пролази жена тужног погледа и спуштене главе. Скромно, али уредно обучена. Коса 
јој вири испод мараме, као да ју је брзо везала и кренула негде. Није кренула сама. Води дете са 
собом. Девојчицу коврџаве косе од које су направљена два репића. Ходале су дуго, све док нису 
наишле на једну књижару. Дете је радосно вриснуло и потрчало ка царству књига. Репићи су 
лепршали у ваздуху. Наслонило је главу на излог. Малени носић је додирнуо стакло. Очи боје 
кестена су са одушевљењем и слатким, дечјим поштовањем гледали кроз излог. Мајка је мирно 
стала поред детета ништа не говорећи. Девојчица је одједном рекла мајци: „Мама, види ону 
књигу! Купи ми је! Молим те, мама!” Мајка није ништа одговорила. Рекла је само: „Идемо, срећо 
мамина.” Дете је оборило главу и мирно кренуло за мајком.  

Са стране је дијалог ћерке и мајке посматрао један млади фотограф. Усликао је прелепу књижару. 
Желео је да фотографија подсећа на његово детињство када ни он није могао да има књигу, из 
једног разлога. Био је сиромашан, а књиге су биле скупе. Сасвим необичан дан му се претворио 
у тугу. Само због једног призора. Када је поново погледао фотографију, суза је канула на њу. И 
она је избледела. 

Шта мислите? Ко је та жена и ко је та девојчица? Ја и моја ћерка у будућности.  

*Инспирација за овај састав ми је дошла док сам читала текст „Како сам улазио у свет књиге 
и књижевности”  Иве Андрића. 

Марија Мијаковац I/4 



Млади, рецимо ДА 
здрављу! – шаљива 
поучна песма  
 

Боље стек, него „мек“,  

Храна је за душу лек!  

Да би били здрави зими,  

Најбољи су витамини. 

Краставац волим, волим 
минерале, 

Сваки дан једем две-три 
банане, без све шале. 

Нека прича ко шта хоће,  

Најбоље је јести воће! 

Калцијум у млеку помаже у 
склеку, 

Не идем у апотеку – овсена 
каша је у млеку. 

За здравље су добри 
витамини,  

За мишиће протеини.  

У здравој исхрани нећемо 
стати,  

За концентрацију и машту 

Најбољи су угљени хидрати. 

Да би храна могла да се 
слегне,  

Најлепше је да се легне. 

А у ствари треба да се шета,  

Да корача твоја пета, 

И да се води здрава дијета! 

 

Аутори: ученици - учесници 
размене у оквиру Еразмус+ 
пројекта „Млади, рецимо ДА 
здрављу“ 

 

 

Секција „Креативна        
технологија“      

Наше новогодишње звезде 

У новембру 2019. секција 
„Креативна технологија“  
расписала је конкурс за 
израду новогодишњег 
украса у облику звезде од 
рециклажног материјала -
пластике, метала, текстила, 
стакла, картона…  

Ученици су били веома 
креативни у идејним 
решењима. Користили су 
пластичне флаше, савијали 
су хартију у траке, 
користили пластичне 
сламке, мотали траке око 
жичаних конструкција, 
секли лименке за детаље…  
Аутори  награђених радова 
су ученици одељења III/ 9: 
Тара Павличевић, Теодора 
Радонић, Милош Врховац и 
Сања Милановић, као и 
Уна Илић, ученица  I/4. 

 

  

 

 

 

 

 


