
ЈАНУАР, 2022. Број 31 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



ст
ра

н
а 

2
 ПРИЧА СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

МОЖЕМО ЗАЈЕДНО 
Пишу: Анђела Стикић и Исидора Тешић, IIГ1 



стран
а 3

 
ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

Садржај: 

Прича са насловне стране    02 

Прича 2 

Стручно усавршавање 3 

Овом планетом ходају добри људи   04 

Оне су најбоље 4 

У разговору са ђаком генерације 4 

Спротске награде 5 

Петља ниже успехе 6 

Дај ми реч да је насликам 7 

Признања и награде за ученике и професоре 7 

Наш лауреат Светосавске награде 8 

Цвет који живот значи 10 

Школске актуелности     11 

Клисуром Ђетиње на два точка 11 

Безбедност у саобраћају 12 

Трибина посвећена безбедности саобраћаја 13 

Анализа упитника за процену онлајн рада за наставнике 14 

Анализа упитника за процену онлајн рада за ученике 16 

Око школе       18 

Обележавање стабала 18 

Улепшавање школе за ученике и суграђане 19 

Видим реч и чујем реч     20 

Литерарни конкурс „Зоран Теодосић“ 20 

Литерарни и ликовни конкурс „Кола српских сестара“ 24 

Духовност       27 

Страх, велики човеков непријатељ 27 

Путовање кроз време     28 

Мода из периода 1920 - 1930.године 28 

Величанствене конструкције нискоградње 30 

Историја архитектуре 32 

Занимљива наука     33 

У духу буђења еколошке свести 33 

Културни кишобран     34 

Михаило Миловановић, заборављени уметник 34 

Петља око света      38 

Truva ati 38 

Paxos & Antipaxos 42 

Још мало путовања кроз време   43 

Нека живи љубав 43 

Сви људи који на било који начин доприносе стварању Петље чине њену породицу. Неко то 

ради писаном речју, а неко својим делима. Посебну захвалност дугујемо Управи школе, 

социјалним партнерима и нашим спонзорима. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

МАЧКОВ КАМЕН, 
МАНАСТИР ТРОНОША И 

ТРШИЋ 



ст
ра

н
а 

4
 ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

 

 

„

“ 

 

 

 

 

ОНЕ СУ НАЈБОЉЕ 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разговору са ђаком генерације 

САРОМ РИСТАНОВИЋ 
Пише: Исидора Тешић, IIГ1 

 



стран
а 5

 
ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА ◊ СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА ◊ СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА ◊ СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  

 

 

 

 

 

 

 

 



ст
ра

н
а 

6
 ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

 

-

 

 

„ “

 

„ “

 

„Петља“ НИЖЕ УСПЕХЕ 



стран
а 7

 

 

 

 

ДАЈ МИ РЕЧ ДА ЈЕ НАСЛИКАМ 

ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ЗА УЧЕНИКЕ И 

ПРОФЕСОРЕ 

 

 

 



ст
ра

н
а 

8
 

 

 

-

 

 -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-
 

 

 

 

 

-

 

 -

 

 

 

 

НАШ ЛАУРЕАТ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ 

СНЕЖАНА НЕДЕЉКОВИЋ 

ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 



стран
а 9

 

 

 

„ “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

-

-

 

 

 

-

 

 
 

 

ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 



ст
ра

н
а 

10
 

ОВОМ ПЛАНЕТОМ ХОДАЈУ ДОБРИ ЉУДИ 

Саветовалиште за жене оболеле од 

рака дојке „Јефимија“ је организовало 

деветнаесту по реду уличну акцију 

продаје цвећа под називом „Цвет који 

живот значи“. Акцији су се 

придружили ученици наше школе. Наш 

допринос су биле врећице пуњене 

лековитим, миришљавим биљем, са 

логом „Јефимија“. Део миришљавих 

врећица је био у продаји, а мањи је 

послужио у рекламне сврхе. Сав 

приход од продаје иде у фонд 

удружења, за финансирање редовних 

активности, које се односе на помоћ и 

подршку женама оболелим од рака 

дојке. 

У нашој школи у акцији су учествовали 

ученици IVГ1 одељења, архитектонски 

техничари. Биље је требало набрати, 

„Цвет који живот значи“ 
Пише: Ана Ћировић, професор 

осушити, уситнити, сашити врећице, 

напунити, креирати, и одштампати 

лого удружења, повезати. Акција је 

две године стопирана због вируса 

корона и настављена је 2021. 

године, традиционално, задње 

суботе у мају. 

Ученици су са великим 

интересовањем учествовали у 

акцији, задовољни што могу да 

споје лепо и корисно. Удружење 

жена „Јефимија“ нам се захвалило 

на подршци и сарадњи. Надамо се 

да ћемо акцију наставити... 
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Стапарска бања са неколико термалних извора налази 

се у клисури реке Ђетиње, у атару села Стапари. Стапарска 

бања је стари термални локалитет Западне Србије, на 

њему су пронађени купалишни остаци који имају 

праисторијско порекло. Ови извори су коришћени у 

античком периоду и у доба Римљана који су имали мања 

насеља у близини. Лековите изворе Стапарске бање 

користили су и становници ових крајева у средњем веку. 

Њена лековитост огледа се у лечењу кожних болести и 

реуматских обољења. Последњих година 

самоиницијативно волонтери уређују купалиште. 

У клисури реке Ђетиње, у Стапарској бањи, гради се 

први археолошки парк на отвореном, реплика неолитског 

насеља. Радови су завршени, направљене су дрвене куће, 

блатом облепљене, а сламом и даском покривене. 

Археолошки парк је шест километара од ужичке градске 

плаже и до њега се стиже „европском зеленом стазом“ 

бившом трасом „Ћирине“ пруге. Стаза је асфалтирана и 

осветљена, погодна за шетњу и вожњу бициклом… 

Зеленом стазом се смењују тунели, са једне стране 

литица, а са друге динамична река Ђетиња. 

Тим за промоцију и маркетинг школе 11. септембра 

2021. године организовао је акцију „Клисуром Ђетиње на 

два точка“. Учествовало је тринаест наставника наше 

школе и на овај начин је промовисан здрав живот и 

бициклизам. Датум је добро одабран с обзиром на то да 

је истовремено и Дан еколога и Дан пешачења. Надамо се 

да ће нам се следеће школске године придружити више 

наставника, као и ученици наше школе. 

Стапарска бања - Неолитско насеље 

Клисуром Ђетиње на два точка 
Пише: Јелена Пауновић, професор 

ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 
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ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

Безбедност у саобраћају је значајан фактор 

данашњице. Бити опрезан током управљања моторним 

возилом, значи бити безбедан у саобраћају на путу. 

Секција за безбедност саобраћаја младима је пружила 

прилику да науче много и упознају црну страну 

саобраћаја како би им омогућила учење на туђим 

грешкама. 

У претходних осам месеци ђацима је пружена шанса 

да помогну људима ширећи свест о безбедности у 

саобраћају, али и да саслушају два млада човека која су 

нам својим искуством подигла свест о безбедности. 

Ђаци наше школе имали су прилику да обиђу градове 

Златиборског округа, у нади да ће дељењем летака као и 

разговором са људима подићи свест колико је битно 

прелазити коловоз искључиво на пешачким прелазима, и 

колико је битно везивати сигурносни појас на предњем 

као и на задњем седишту аутомобила. За сада смо имали 

две акције под називима „Пази, није пешачки!“ и „Не 

буди слон, вежи појас на задњем седишту!“ Сви учесници 

секције верују у то да су својим трудом да помогну 

људима успели да подигну њихову свест, и да је ово тек 

почетак скретања пажње људима на безбедност у 

саобраћају. Акције смо спровели у Ужицу, Пожеги, Бајиној 

Башти и Чајетини, а планирамо да акцију проширимо у 

још неколико градова. 

Сваке треће недеље у новембру Секција за безбедност 

саобраћаја обележава Дан сећања на жртве саобраћајних 

незгода израдом пропагандног материјала који се дели 

нашим суграђанима. 

Пружена нам је прилика да саслушамо савете, два 

искуства, две пре свега тужне, али и поучне приче, са врло 

сличним, несрећним исходом. Прва трибина „Ум на 

друм“, одржана у априлу, и друга трибина „Један у десет 

милиона“ одржана у децембру, имале су за циљ да се 

присутнима скрене пажња на значај безбедног понашања, 

као и на последице које се могу десити у супротном. 

Разговарали смо и о изградњи исправних ставова, 

промени понашања и продубљивању знања како бисмо 

били безбеднији у саобраћају.  

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 
Пише: Клара Ковачевић, IVС1 
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ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

Дана 16. децембра 2021. године наша школа је 

организована трибину за ученике завршних разреда, 

посвећену безбедности саобраћаја. У посети нам је био 

Милан Митић који је 2010. гoдинe доживео тешку 

саобрћајну незгоду, и који је својим сведочењем 

приказао тежак период свог живота кроз који је прошао. 

Предлог да трибина буде организована у нашој школи 

потекла је од господина Слободана Шиљковића члана 

Градског већа за саобраћај и председавајућег Савета за 

безбедност саобраћаја Града Ужица. У организацију се 

укључило и Удружење „Родитељ“ са својим чланством. 

Пракса у развијеним земљама показала је да особе које су 

преживеле, односно биле жртве саобраћајних незгода, 

имају највећи утицај на промену свести свих учесника у 

саобраћају. Тако је и ова трибина оставила јак утисак на 

све присутне учеснике. Милан Митић је ученицима, на 

дирљив начин, испричао причу о трагичном догађају из 

свог угла. Причао је о својој младости, о томе како је 

конзумирао алкохол и уједно управљао мотоциклом. Тако 

је Милан у алкохолисаном стању, пао са мотоцикла и 

својом главом (без кациге) поломио три дрвене греде које 

су држале трем. У тешком стању пребачен је у болницу а 

доктори су му давали шансе за живот један према десет 

милиона. Четрдесет дана је био у коми из које се извукао 

и колико-толико успео да врати живот у нормалу. Данас 

учествује у бројним акцијама о безбедности саобраћаја и 

својим примером покушава да повећа свест о 

опасностима које носи небезбедно понашање у 

саобраћају. Наша школа као и Секција за безбеднсот 

саобраћаја наставиће и у наредном периоду са низом 

акција, трибина и радионица посвећеним едуковању 

суграђана о значају безбедног учествовања у саобраћају, 

јер желимо да будемо препознати као једна од 

институција која брине о безбедности учесника у 

саобраћају како у Граду Ужицу тако и на територији 

Златиборског округа.  

ТРИБИНА ПОСВЕЋЕНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - ПОСЕТА МИЛАНА МИТИЋА 

„ЈЕДАН У ДЕСЕТ МИЛИОНА“ 
Пише: Александар Арсић, професор 
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ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

На питања се одговорало заокруживањем једног од понуђених одговора или допуњавањем уколико је остављен 

простор за то. Четрнаест наставника је попунило упитник, а на нека питања нису сви дали одговоре. 

1. Да ли сте задовољни како изводите наставу на даљину? НЕ ЗНАМ – 1 ДА – 11 НЕ – 2 

2. Шта је то што недостаје да би онлајн настава била квалитетнија? 

1. Недостаје активност ученика. 

2. Нема директног контакта са ученицима. 

3. Већа укљученост и боља активност ученика. 

4. Ученици имају слаб интернет. 

5. Боља опремљеност техником ученика. 

6. Боље познавање алата гугл учионице. 

7. Требало би јој још више времена посветити да би била квалитетнија. 

8. Поједини предмети се не могу реализовати путем онлајн наставе. 

9. Никада неће моћи бити довољно квалитетна као часови уживо. 

10. Уживо однос. 

3. Онлајн настава има предности, а то су: 

1. Већа заступљеност теоријског дела. 

2. Нема предности. 

3. Никакве. 

4. Ученици на једном месту имају преглед градива, лако се подсећају. 

5. Веза са целим одељењем, свим ученицима. 

6. Лакше је проследити видео наставне материјале. 

7. Разноврсност метода, доступност материјала. 

8. Презентовање занимљивог материјала ученицима. 

9. Лакше је за учење. 

4. Онлајн настава има недостатке, а то су: 

1. Деца се не ангажују у оноликој мери као у школи. 

2. Много. 

3. Нема интеракције између ученика и наставника. 

4. Недостатак комуникације са ученицима. 

5. Деца неће да присуствују. 

6. Мање стицање и увежбавање практичних вештина. 

7. Градиво је уопштено, не даје одговоре на појединачне захтеве и потребе ученика, као што је код редовне 

наставе. 

8. На питања се врло ретко одговара. 

9. Мало времена на гугл миту. 

10. Опремљеност ученика. 

11. Ученици не схватају озбиљно ту наставу. 

5. Онлајн начин рада је ТЕЖИ – 11 

ЛАКШИ – 2 

6. За припремање садржаја наставе на даљину у односу на рад у школи 

потребно је 
ВИШЕ ВРЕМЕНА – 12 

МАЊЕ ВРЕМЕНА – 2 

АНАЛИЗА УПИТНИКА ЗА ПРОЦЕНУ 

ОНЛАЈН РАДА ЗА НАСТАВНИКЕ 
Пише: Весна Тадић, координатор Тима за самовредновање и вредновање рада школе  
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ШКОЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ 

7. Како се ученици сналазе када су на онлајн настави? 
ТЕЖЕ – 14 

ЛАКШЕ – 0 

8. На које све начине комуницирате са ученицима када су на онлајн настави? 

Одговори: гугл учионица, вибер, гугл мит 

9. Да ли су ученици активнији на онлајн настави него када су у школи? ДА – 1 

НЕ – 12 

ИСТО – 1 

10. Да ли се ученици обраћају за помоћ када нешто не разумеју, не могу да 

ураде или имају проблеме са конекцијом? 

ДА – 7 

НЕ – 1 

ПОНЕКАД – 6 

11. Шта сте предузели и какав је исход? 

1. Више комуникације преко мит позива и задатих практичних вежби чији исход шаљу у виду фотографије или 

видеа. 

2. Ништа. 

3. Онлајн наставу користим за ново градиво да се сами припреме и проуче, а на редовном часу максимално 

разјашњавамо недоумице и финесе. 

4. Објаснио и решио. 

5. Додатно појашњење и материјал за вежбу. 

6. Давао додатна упутства, исход је задовољавајући. 

7. Охрабрујем их на допунску наставу, али су незаинтересовани. 

8. Решавамо проблеме. 

12. На које све начине пратите напредовање ученика и спроводите формативно оцењивање током онлајн рада? 

1. Учешће у раду, обављени домаћи задаци. 

2. Праћење присуства ученика, израде домаћих задатака. 

3. Константно праћење рада преко мит апликације и гугл учионице. 

4. Бележим у личну евиденцију и есДневник. 

5. Присуство часовима, слање задатака. 

6. Активност на часу (смајлићи). 

7. Путем израде домаћих задатака. 

8. Писмене провере, усмене провере, однос према раду, графичке вежбе. 

9. Никако. 

10. Слањем практичних радова, усмене провере знања путем мит позива. 

13. Да ли комуницирате унутар Стручног већа и договарате се око материјала и 

размењујете примере добре праксе у онлајн настави? 

ДА – 9 

НЕ – 2 

ПОНЕКАД – 3 

14. Оптерећеност ученика у току онлајн наставе је ИСТА – 4 

ВЕЋА – 7 

МАЊА – 2 

15. Оптерећеност наставника у току онлајн наставе је ИСТА – 2 

ВЕЋА – 12 

МАЊА – 0 

16. Подршка педагошко-психолошке службе и управе школе је у току онлајн 

наставе 

ИСТА – 4 

ВЕЋА – 8 

МАЊА – 2 

17. Да ли сте имали неке проблеме са ученицима или родитељима у току онлајн наставе и на који начин сте их 

превазилазили и решавали? 

НЕ – 12          ДА – 0          НИЈЕ ОДГОВОРИЛО – 2 

18. Додатни коментари: НЕМА – 14 наставника 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
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АНАЛИЗА УПИТНИКА ЗА ПРОЦЕНУ 

ОНЛАЈН РАДА ЗА УЧЕНИКЕ 
Пише: Весна Тадић, координатор Тима за самовредновање и вредновање рада школе  

Сто педесет ученика је на питања одговарало заокруживањем једног од понуђених одговора или допуњавањем 
уколико је остављен простор за то. 

1. Да ли си задовољан/задовољна наставом на даљину? 
ДА – 107 
НЕ – 43 

2. Шта је то што недостаје да би онлајн настава била квалитетнија? 

60 – није одговорило          3 – не знам          2 – све недостаје          46 – ништа          7 – похвале. 
Остали одговори: све је одлично, већ је квалитетна; свиђа ми се таква каква је; све је у реду; све је супер; 
професори се једнако труде да градиво буде што јасније; немам шта да додам; недостају боља објашњења 
професора – 6 ученика; не разумемо најбоље лекције – 3 ученика; да нам дају више слободног времена; да се 
поштује слободно време ђака; уколико се време часа мења да се најави дан раније; да може да се одговара 
онлајн; недостаје да ученици буду активни; више задатака; комуникација са свим професорима; недостаје што 
не можемо лепо да питамо професора како би нам помогао; више разумевања; добар звук; контакт уживо; да 
имамо баш сваки час као и у школи и време часа као и у школи; боља међусобна комуникација; више 
практичног рада и дружења; боља повезивања и више материјала за учење; да нам дају мање домаћих – не 
могу да постигнем; недостаје да се вратимо у школу и идемо сваки дан; недостаје бољи приступ градиву и да се 
вратимо у школске клупе; да професори постављају мање материјала; не свиђа ми се и то не може да се 
поправи; не може се ускладити једне недеље; мало више времена за обнову наставе; више практичних вежби; 
видео часови из свих предмета. 

3. Онлајн настава има предности, а то су: 

51 ученик није одговорио; 1 ученик – не знам; 23 ученика сматра да нема предности; 75 ученика је одговорило: 
ништа не радим; рад од куће; више времена за израду задатака; да није врста обавезе и да имамо више 
слободног времена; више слободног времена; увек можемо да проверимо шта смо учили тај дан и све имамо на 
једном месту; време и организованост; предност је што можемо да се вратимо и погледамо оно што смо 
пропустили; све испредавано је на једном месту; лакше је кад напише професор шта треба, лакше се научи; 
учионица и вибер; имам више слободног времена; не идемо у школу; имамо више времена за учење – 3 
ученика; код куће сам; рад од куће; занимљивије је; што могу да радим кад хоћу и спавам до кад хоћу; не 
изостајемо са градивом; не морам да устајем из кревета; лакше је; што сам код куће; конекција путем гугл мита; 
брзина; опуштенији смо; лакше преписивање лекција; лакши рад; лакше је него у школи; радимо домаћи кад 
год хоћемо – 2 ученика; не иде се у школу; мањи ризик од заразе; не морамо увек у школу; зато што не мора да 
се устаје рано за школу кад смо прва смена; може се лакше преписати; не морам да идем у школу; ученици могу 
да буду код куће и да обављају школске обавезе; не морамо нон-стоп да идемо у школу; мањи ризик од 
заражавања и мањи притисак; не иде се у школу; не идемо у школу; боље распоредим своје време; лакше 
учење, учење о електричним уређајима; више времена за извршавање задатака; више слободног времена; 
лакше добити позитивну оцену; више смо код куће; имам више времена да завршим неке задатке него на часу; 
имамо више времена да учимо; више користим технологију што је будућност света – 2 ученика; што учимо и кад 
смо код куће; што смо код куће; код куће смо; седење кући и недолажење у школу, имамо више времена за 
учење; код куће смо и имамо више времена за учење и рад; код куће смо; лакши рад; лакша, бржа, ефикаснија 
од обичне наставе, лакше учење; свеједно ми је да ли идем у школу или не, свакако ме мрзи; то што учимо као и 
у школи само и од куће; лакше одговарање; лакше добити оцену; што не идемо у школу; то што сам у кући. 

4. Онлајн настава има недостатке, а то су: 

56 ученика није одговорило, 1 ученик – ништа, 33 ученика – нема, а 60 ученика је одговорило: 
умањена практична настава; теже је пратити наставу; треба нам више времена; досадна је; дружење; то што не 
можемо да добијемо оцену онлајн; теже; нисмо у школи; све; није исто чути живу реч професора и преко гугл 
мита; превише градива, домаћих; није нам обучавање довољно; не разумемо хемију, физику и математику 
преко онлајн наставе; дружење у учионицама; што немамо практичну наставу; довољно објашњење професора; 
недовољно објашњавање; наставник не може лепо да ми објасни кад није јасно; смањена комуникација, мање 
праксе, више домаћих; професори; много има да се учи; предмети попут математике су тежи за праћење преко 
онлајн наставе; све, јер ништа не може да замени директан приступ наставницима; мало више времена за 
обнову наставе; мање се научи, стручни предмети не могу лепо да се схвате и савладају; незаинтересованост; 
недостаци су нејасноће, најчешће око стручних предмета; наставник не може лепо да објасни; мањак 
разумевања од стране професора; професори шаљу материјал после 21 час и викендом; не може професор све 
лепо да објасни; превише оптерећени радом на телефону или рачунару; боље објашњење неких задатака који 
нису јасни; мање разумем градиво, много времена проведеног кући утиче на мој друштвени живот и психу; 
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 недостаје боље објашњење ако нешто није јасно; једино када интернет је мана; много нам задају; мање научиш; 
неучење; није исто као на часу; нема друштва; некада ми је интернет слаб; теже је разумети неке од предмета; 
некад нам сви одједном задају; неки предмети се теже објашњавају; шаљу материјал касно; мало теже се уче 
лекције; што професори доста касно увече шаљу материјал; нејасноће око многих предмета, нарочито 
математике; превише нас професори оптерећују; теже се схвати градиво; има доста нејасноћа у лекцијама, а 
лекције су обимне; све је ок, само је много теже учити, није исто када наставник уживо предаје; тешко разумемо 
лекције; мало спорије разумемо лекције, али уз материјал који имамо је лакше; нејасноће око многих предмета.  

5. Онлајн начин рада је 

(1 – оба одговора заокружио, 3 – непопуњено) 

ТЕЖИ – 69 
ЛАКШИ – 77 

6. Како се сналазиш када си на онлајн настави? 

(7 – није попуњено 1 – оба одговора) 

ТЕЖЕ – 51 
ЛАКШЕ – 91 

7. На које све начине комуницираш са наставницима када си на онлајн настави? 

39 ученика није одговорило , 1 ученик – ништа; а 110 ученика је одговорило: преко гугл мита и гугл учионице; 
преко разних апликација за комуникацију; е – учионице и вибера; преко видео позива; групе на виберу; на све; 
најчешће преко платформе вибер; преко друштвених мрежа, видео позив током часа; преко Зума; на све могуће 
начине који су дозвољени; путем видео позива, порукама; на разне; када пошаљу задатак на мејл; преко 
микрофона; на разно разне начине; ма све. 

8. Да ли си активнији на онлајн настави него када си у школи? 

(1 ученик није одговорио) 

ДА – 29 
НЕ – 44 
ИСТО – 76 

9. Да ли се обраћаш за помоћ наставницима/одељењском старешини када нешто не 
разумеш, не можеш да урадиш или имаш проблеме са конекцијом? (1 ученик није 
одговорио) 

ДА – 84 
НЕ – 13 
ПОНЕКАД – 52 

10. Оптерећеност ученика у току онлајн наставе је ИСТА – 57 
ВЕЋА – 66 
МАЊА – 27 

11. Оптерећеност наставника у току онлајн наставе је: 

(4 ученика нису одговорила, 1 ученик – све заокружио, 1 – откуд ја знам) 

ИСТА – 51 
ВЕЋА – 68 
МАЊА – 25 

12. Да ли си имао/имала неке проблеме у току онлајн наставе и на који начин си их решавао/решавала? 

25 ученика није одговорило, 95 ученика – не, нисам имао, а 30 ученика је одговорило: нисам имала проблеме, 
али бих се обратила разредној; уз помоћ професора; јесам, на начин на који је једино могло; нисам, кад ми није 
нешто јасно ја питам; нисам била убачена на доста предмета на гугл учионици; проблема има много, али се 
накупи и не може се решити; више проблема за које није имало решење; питао сам разредног да ме оправда 
код наставника да нисам имао интернет; понекад са интернет конекцијом; имала сам, али их нисам решавала; 
лоше оцене и нисам их решио; имала сам, питала бих другарицу; имам проблеме, одустајем од решавања; 
нисам имала никакве проблеме осим мреже; углавном нејасноће око предмета, несналажење у силном 
градиву; уз помоћ наставника и одељенског старешине; да се обратим разредном или се договорим са 
наставницима никада могу да одговарам; нисам имао интернет; имао сам проблем са интернетом, али сам 
решио, тако што сам уплатио кредит за интернет; проблем са интернетом; имала сам, али сам решила сама; 
разговором са разредним старешином; понекад; понекад недостатак интернета, али разредни старешина је 
увек обавештен о проблему; углавном проблем са конекцијом; са проблемима и без решења; имао сам 
проблеме са конекцијом, решавао сам уз помоћ одељењског старешине; нестанак струје и домета, и тиме 
нестанак интернета. 

13. Додатни коментари: 

131 ученик није одговорио, а 19 ученика је одговорило: хоћу да идем нормално у школу; једва чекам да уђем у 
школу да се дружимо; вратите нас у школу; хоћемо нормалну школу; вратити се у нормалу; додаћу велики плус 
у моју свеску; волео бих да овако буде стално; добра су оба начина, лакши је онјлајн; вратите онлајн; до краја 
ове школске године да идемо по једну седмицу онлајн јер је безбедније; све је у фулу; боље је онлајн 
школовање; уклоните камере из тоалета; недостаје нам редовно школовање; не д`о Бог више онлајн наставе; 
онлајн настава и није толико лоша; хоћу нормално да идем у школу; онлајн настава је један велики плус за 
школовање. 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
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Циљ ове акције је подизање свести о чувању околине, 

образовање деце и одраслих о дрвећу које годинама 

живи са нама као карактеристика поднебља (липе, 

кестени, платани, смрче, оморике, брезе...) или потиче из 

далеког света (гинко, секвоја...). Желели смо да 

подсетимо ученике и грађане на најчешћа стабла јавних 

површина ширег центра града, на њихова народна имена, 

али и латинске називе. 

Поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне 

средине, акцију су извели чланови Еколошке секције, 

секције Путовање кроз космос и професорке Ана Ђуричић 

и Анела Милетић. Обележено је двадесет пет стабала на 

Тргу Светог Саве, у Малом парку, Народне библиотеке, на 

Градском тргу, на плажи, око цркве, и на главној улици. 

(За ово лепо идејно решење са логотипом наше школе и 

грбом Града Ужица заслужан је професор информатике 

Влатко Павловић). 

Наш пројекат: 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТАБАЛА 
Пише: Ана Ђуричић, професор 
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Oве године за Дан заштите животне средине, 5. јуна, 
ученици, наставници и родитељи заједно су чистили, 
уређивали и осликавали школски простор и околину. 
Одељењске старешине су обавестиле родитеље за акцију 
уређења, тако да се окупио велики број оних који су били 
заинтересовани и учествовали у овој активности. Посебно 
је била драгоцена сарадња између ученика наше и 
Уметничке школе. 

Координатори акције и носиоци идеја за осликавање 
школе биле су професорке Весна Ристић и Биљна 
Милојевић. На основу цртежа ученика Милана Илића, зид 
су осликали ученици Уметничке школе Сретен Стаменић, 
Лидија Милосављевић и Николина Прљевић. Ученик 
Уметничке школе Алекса Међедовић осликао је графит. 
Поред њих на осликавању спољних зидова школе радили 
су Вељко Топаловић и Александар Кутлешић (IVГ1), Вук 
Максимовић и Урош Ђенић (IIIг1), Јелена Марковић (IIГ1), 
Маријана Миловановић (IIС2).  

Ученици су исказали креативност и дали идеју да се 
стубови осликају тако да се прикажу профил града Ужица, 
његов урбани део, с обзиром на то да сви градови на свету 
имају своје карактеристичне профиле који представљају 
границу између неба и тела града. Својим радовима 
ученици су променили и оплеменили школски простор 
тако да пружа добродошлицу сваком ученику и 
пролазнику. У школи се посебна пажња посвећује борби 
против насиља, што је такође осликано на зиду школе. 

Еколошка секција већ одраније имала је план 
обележавања око двадесет ретких стабала на различитим 
локацијама у граду. Град Ужице дао је одобрење на захтев 
који смо поднели, тако да су на Дан заштите животне 
средине ученици са професоркама Аном Ђуричић и 
Анелом Милетић обележили ретка стабла у нашем граду. 
У плану је да се у наредном периоду за свако то дрво 
уради натпис на металним плочицома са објашњењем. 

УЛЕПШАВАЊЕ ШКОЛЕ ЗА 
УЧЕНИКЕ И СУГРАЂАНЕ 
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И ове године поштовали смо традицију наше 
школе у неговању и стварању лепе речи кроз 
Литерарни конкурс „Зоран Теодосић“. На 
конкурсу су учествовали ученици ужичких 
средњих школа и својим учешћем потврдили 
циљ конкурса, а то је подстицање креативности 
и критичке мисли код младих, вештине писања 
као и неговање традиције овог заиста 
престижног конкурса. Показали смо још једном 
да је мисао жива, и да је она опирање времену у 
којем живимо, снага која је јача од свега. 

Комисија коју су чиниле Марија Дамљановић 

Петровић, Слађана Јањић и Биљана Ваљаревић, 

професорке српског језика и књижевности, прегледала је 

радове и донела одлуку о најбољим. 

Прву награду и новчану награду од 5000 динара 

освојила је Марија Ћебић, ученица Медицинске школе. 

Другу награду и новчану награду од 3000 динара 

освојио је Немања Гордић, ученик Техничке школе. 

Трећу награду и новчану награду од 2000 динара 

освојила је Валентина Петровић, ученица Економске 

школе. 

Награду за најбољи рад у категорији ученика Техничке 

школе „Радоје Љубичић“ и новчану награду од 2000 

динара освојила је Сузана Дрндаревић. 

ВИДИМ РЕЧ И ЧУЈЕМ РЕЧ 
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ВИДИМ РЕЧ И ЧУЈЕМ РЕЧ 

Празник Материце је годинама уназад повод 
за литерарни и ликовни конкурс Кола српских 
сестара на тему Мајка. Резултати 19. Литерарног 
конкурса и 4. Ликовног конкурса Кола српских 
сестара поводом Материца проглашени 25. 
децембра 2021. године у Парохијском дому. 

Чланице жирија литерарног конкурса: Биљана 
Грујичић, Слађана Јањић, Марија Миловић, професорке 
српског језика и књижевности. 

Награде: 
1. Ана Опанчина, IVE1, Техничка школа 
2. Марија Митрић, IIСБО, Економска школа 
3. Јована Лојаница, I2, Ужичка гимназија 

Похвале:  
Невена Милутиновић, IV2, Ужичка гимназија 
Магдалена Мићић, IV6, Ужичка гимназија 
Ања Верговић, IVГ, Техничка школа 

Чланице жирија ликовног конкурса: Анђелија 
Благојевић, сликарка и чланица Кола српских сестара, 
Нада Цветић, дипломирани сликар и наставник ликовне 
културе, Маријана Кираљ, мастер сликарства 

Награде: 
1. Николина Прљевић, III2, Уметничка школа 
2. Сандра Марковић, I1, Уметничка школа 
3. Борко Тошић, IVЕ1, Техничка школа 

Похвале: 
Анђела Кораћ, I2, Уметничка школа 
Нина Цвијовић, IV2, Уметничка школа 
Невена Стефановић, I2, Уметничка школа 
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Жена 
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ДУХОВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страх, велики човеков непријатељ 
Тукидид: „Тајна среће је у слободи, a слобода је у храбрости“ 

Пише: Снежана Недељковић, професор 
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ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ 

Путовање кроз историју костима 
Пише: Жанка Станојевић, професор 

Мода из периода 
1920—1930. године  

Када се коначно женско тело ослободило 

оптерећујућих конструкција ношених испод одеће, 

наступило је ратно време, које је женама донело нове 

улоге у свакодневном животу. Многи „мушки“ послови у 

индустрији, трговини, школама и болницама су силом 

прилика морали бити пренети на жене, тако да се та 

тенденција задржала и после Првог светског рата. Све ово 

је значајно утицало на нови положај жена у друштву и на 

њихов поглед на моду и одевање. Мода се у великој мери 

прилагођава функционализму, што доприноси нестајању 

оријенталних линија на одећи. 

Нови идеал жена је „ДЕЧАЧКИ ИЗГЛЕД“ (garson look). 

Одећа има равну форму, без наглашених женских 

атрибута. Линија струка се спушта у нивоу кукова, док се 

дужина сукње скраћује и по први пут подиже изнад 

колена. Из тог разлога се све више обраћа пажња на 

чарапе које постају значајно финије и израђене од рајона, 

памука или свиле. Дневне хаљине, сукње и блузе су 

равне, практичне, док је вечерња одећа богато украшена 

перјем, перлицама и шљокицама. Нови промотери моде 

су звезде немих филмова. 

Нови модни тренд лакше следе Енглескиње и 

Американке, него Парижанке. Појављују се нова имена у 

свету моде, а пре свих Габријела Коко Шанел. Она креира 

одећу прочишћених линија за запослене жене, али 
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свакако софистицирану и прилагођену активном животу. 

Међу првим креаторима даје предност жерсеју (трико 

материјал), који је јефтинији од традиционалних тканина. 

Поред овог материјала користи и друге једноставније 

тканине као што је американ, лан и слично. У женско 

одевање уводи панталоне, а уз хаљине високе моде 

комбинује накит од недрагоцених материјала, 

БИЖУТЕРИЈУ. Чувена Коко је аутор најпопуларнијег 

комада гардеробе сваке жене, која држи до стила, МАЛЕ 

ЦРНЕ ХАЉИНЕ! Она ју је прва дизајнирала 1926. године, 

представљајући је као „униформу свих жена са укусом“. 

Коса се шиша кратко, а у моди су „bubikopf“, БУБИ 

фризуре (претеча данашњег пажа или још популарнијег 

„БОБА“). Често се носе мањи шешири, „клош“. Обрве су 

високо почупане, на очима је доста тамне шминке, док су 

уста исцртана само по средини да би визуелно изгледала 

мања. 

Посебна врста плеса „ЧАРЛСТОН“, популарна у то 

време, утицала је на дизајнирање одеће која се носила и 

свакодневно, али је пре свега омогућавала играње уз те 

ритмове. Чак се овај модни правац може сматрати и 

неком врстом субкултуре у одевању. Често се уз овај стил 

везују слободнији начин понашања, разузданији плесни 

кораци, као и бурни ноћни изласци. 

Мушка одећа, након рата све више добија и спортски 

карактер, који је примењив за све прилике. Поново се 

појављују дворедна одела, док фрак и смокинг нестају из 

свакодневне употребе. Све мање се црна боја користи у 

свакодневном одевању. У дневну одећу се често уплићу 

елементи тениске или друге спортске одеће, као што су 

пуловери са „V“ изрезима. Коса се кратко шиша, нестају 

цилиндри и полуцилиндри, а све популарнији су 

„хамбург“ шешири и качкети. Изузетно се велика важност 

придаје спорту и спортским активностима. 

Крај овог опуштеног и разиграног периода обележио је 

слом њујоршке берзе и почетак велике економске кризе 

1929. године. 
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ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ 

ВЕЛИЧАНСТВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НИСКОГРАДЊЕ  

МОСТОВИ 
Пишу: Славка Цвијовић, Јелена Пауновић, професорке 

PUENTE NUEVO 
ГРАД РОНДА, ШПАНИЈА - ИЗГРАДЊА ТРАЈАЛА 42 ГОДИНЕ, 

ЗАВРШЕН 1793. ГОДИНЕ 

PONT DU GARD 
РИМСКИ АКВАДУКТ, У ФРАНЦУСКОЈ - ИЗГРАЂЕН У 1. ВЕКУ НА 

РЕЦИ ГАР 

PONTE VECCHIO 
У ПРЕВОДУ СТАРИ МОСТ У ФИРЕНЦИ - ИЗГРАЂЕН 1345. ГОДИНЕ 

НА РЕЦИ АРНО 

PONTE DI RIALTO 
ВЕНЕЦИЈА - ИЗГРАЂЕН 1591. ГОДИНЕ 

МОСТ МЕХМЕД ПАШЕ СОКОЛОВИЋА 
ВИШЕГРАД - ГРАЂЕН 1571—1577. ГОДИНЕ НА РЕЦИ ДРИНИ 

НЕ РУШИ СВЕ МОСТОВЕ 

Не руши све мостове, можда ћеш се вратити. 

Ниси птица ни лептир обалом што лети, 

Када нема мостова узалуд је чезнути, 

Узалуд је схватити, узалуд је хтети. 

Не руши све мостове, можда ћеш се вратити. 

Остави бар један мост између срца и мене. 

У самоћи је лакше несхваћено схватити, 

Могле би те назад нагнати успомене... 

Иво Андрић 
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ROLLING BRIDGE, LONDON 

RUYI BRIDGE, CHINA 
ДВОСПРАТНИ СТАКЛЕНИ ВИСЕЋИ МОСТ У КИНИ 

LANGKAWI SKY BRIDGE, MALAYSIA  
НЕБЕСКИ МОСТ МАЛЕЗИЈА 

THE SHARQ CROSSING 

(FORMERLY DOHA BAY CROSSING)  
СИСТЕМ МОСТОВА СА ПАРКОВИМА САНТЈАГА КАЛАТРАВЕ ЗА 

ДОХУ 

LIEDE BRIDGE, GUANGZHOU (2009) 
МОСТ ЛИЕДЕ ЈЕ МОСТ ПРЕКО БИСЕРНЕ РЕКЕ У ГУАНГЏОУУ, 

ГУАНГДОНГ, КИНА 

DUGE BRIDGE (BEIPANJIANG BRIDGE) (2021) 
МОСТ БЕЈПАНЂАНГ, ДУЖИНЕ 1,34 КИЛОМЕТАРА, СПАЈА ГРАД 

СЈУАНВЕЈ У ПРОВИНЦИЈИ ЈУНАН И ОКРУГ ШУИЦЕНГ У 

ПОКРАЈИНИ ГУЕЈЏОУ 

TOWER BRIDGE, LONDON 
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Радови ученика одељења IIГ1 

Предмет: Историја архитектуре 
Исидора Тешић 

Марина Деспотовић 
Маја Токић 

Јован Николић 
Николина Буљугић 

Ена Шеховић 

Марија Мајсторовић 

ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ 
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ЗАНИМЉИВА НАУКА 

Данас, у доба интернета и ширења друштвених мрежа 
свако од нас је бомбардован морем разних информација. 
Да бисмо били одговорни грађани према себи самима, 
другим људима и нашој околини, морамо бити критични 
према свакој информацији која дође до нас. Протеклих 
месеци наглашену пажњу јавности, укључујући и бројне 
расправе, привлачи потенцијална експлоатација литијума 
у долини Јадра. 

Литијум је јако реактиван метал велике 
проводљивости, који се првенствено користи за израду 
стакла, електронике широке потрошње и батерија за 
мобилне телефоне и електричне аутомобиле. Његова цена 
у свету расла је све до 2018, када је постигла максимум, а 
данас је у односу на тај максимум упола мања. 

Тај метал је могуће добити на два начина. 
Када га има у подземним изворима, добија се 

извлачењем тих подземних вода на површину, 
исушивањем и пречишћавањем. Последица оваквог 
начина експлоатације је то што долази до извлачења и 
губљења воде у тим углавном сушним пределима и 
урушавања земљишта. 

Други начин је експлоатација у рудницима литијума, 
где се литијум вади као руда и потребан је врло агресиван 
технолошки процес да би се издвојио. Утицај на животну 
средину је велики: уништавање предела, стварање 
силицијумске прашине, велика бука. Када се врши 
издвајање литијума користе се врло агресивне киселине и 
стварају се опасне отпадне воде и шљака. Све то угрожава 
подземне воде (воде за пиће), реке, земљиште и ваздух. 

Процењује се да на свету има око осам милиона тона 
литијума. Листа првих петнаест земаља које имају литијум 
су: 

(извор је Геолошки завод САД, Преглед минералних 
сировина на свету) 

1. Боливија – 21 милиона тона 
2. Aргентина – 19,3 милиона тона 
3. Чиле – 9,6 милиона тона 
4. САД – 7,9 милиона тона 
5. Aустралија – 6,4 милиона тона 
6. Kинa – 5,1 милиона тона 
7. Koнго – 3 милиона тона 
8. Kaнада – 2,9 милиона тона 
9. Немачкa – 2,7 милиона тона 
10. Meксико – 1,7 милиона тона 
11. Чешка – 1,3 милиона тона 
12. Србија – 1,2 милиона тона 
13. Перу – 880000 тона 
14. Mали – 700000 тона 
15. Зимбабве – 500000 тона 
Из овога се јасно види да је Србија једна од земаља 

која има доста литијума (али има земаља које имају више 
тог метала и не експлоатишу га). Јадарска долина је у 
центру светских збивања рударства, јер је пре петнаест 

година у реци Јадар пронађен нови минерал јадарит. 
Јадарит је посебан због тога што се у процесу технолошки 
једноставног растварања дели на литијум и бор, оба 
веома корисна елемента. Након петнаест година, зна се да 
се лежиште јадарита простире на седам квадратних 
километара и процењује се да се ту налази 135 милиона 
тона руде. Компанија која код нас треба да врши 
експлоатацију руде је Рио Тинто. 

Рио Тинто је компанија основана 1873. године у 
Лондону да би се касније спојила са аустралијском 
компанијом Консолидејд Цинк. То је огромна корпорација 
о којој постоје разне контроверзе. Њени представници је 
представљају као одговорну компанију која брине о 
запосленима и животној средини. Међутим, у државама 
где је радио Рио Тинто постоје бројни примери кршења 
људских и радних права, као и уништења животне 
средине (Папуа Нова Гвинеја, Намибија, Горње полуострво 
Мичиген у САД, Мадагаскар, Камерун, Индонезија). 

Прошле године су светски медији пренели вест о 
оптужбама Центра за људска права Аустралије (Human 
Rights Law Center) у вези са рудником у Папуа Новој 
Гвинеји. 

Тај рудник је експлоатисан седамнаест година и онда је 
затворен. Јама рудника је остала на острву, уништена је 
прашума од које зависи локално становништво, милијарде 
тона отпада је остало на оближњем земљишту, 
упропашћујући воде и пунећи реке ђубретом. На тај начин 
је и загађено десетине километара обале Тихог океана. 
Загађен ваздух је проузроковао инфекције дисајних 
путева, туберкулозу и астму код локалног становништва. 
Радници су за свој рад добијали изузетно мале плате, 
вршила се расна дискриминација. Народ се побунио и 
дошло је до грађанског рата у коме је изгубило живот 
10000 људи. 

Пратећи развој нових технологија, долази до новина у 
експлоатацији и цени литијума. Наиме, натријум–јонске 
батерије прете да ће заменити литијум–јонске. Дуго су 
научници покушавали да замене литијум лако 
приступачним натријумом (он се добија из кухињске соли, 
која се у огромној количини налази у морима и океанима) 
и ускоро ће то бити доступно. Кинеска фабрика (CATL) већ 
је нашла начин да направи натријум–литијумске и чисте 
натријумске батерије. Рачунају да ће натријумске батерије 
ући у употребу 2023. године и акције фирме су нагло 
скочиле. 

Поставља се питање да ли ће експлоатација скупог 
литијума у будућности бити потребна и исплатива и да ће 
нама један такав рудник донети нешто добро? 

Извори: Balkan green energy news, Australian Human 
Rights Law Center, BBC (интервју са Владимиром Симићем, 
професором Рударско-геолошког факултета, Pregled 
mineralnih sirovina širom sveta Geološkog zavoda Sjedinjenih 
Država (USGS) (strana 98-99). 

У духу буђења еколошке свести 

„Видим земљу. О, каква дивота!” 
Совјетски космонаут, Јуриј Гагарин (1934–1968)  

Пише: Анела Милетић, професор 
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КУЛТУРНИ КИШОБРАН 

Пре осамдесет година, у смирај Ужичке републике, 

завршио се прерано, једним преким хицем, живот 

Михаила Миловановића, самоуког каменоресца а касније 

првог академског сликара и вајара нашег краја. 

До данас није јасно ни зашто је у тим смутним 

временима ухапшен готово одмах по уласку партизана у 

Ужице, а још мање зашто је морао бити убијен тог 28. 

новембра 1941. 

И сада, осам деценија иза његове смрти недовољно 

знамо о њему. Да ли га тиме поново убијамо? Данас о 

његовом раду и свестраној личности сведочи биста 

испред Градског културног центра, легат у Народном 

музеју, роман „Лендина воденица“, мали број сачуваних 

слика у разним колекцијама и низ споменика ратницима 

из ратова 1912—1918. 

Родио се и одрастао у пределу који ево већ у три века 

не успева да се одреди коме селу припада: у Туку подно 

Јелове горе где се укрштају интереси Гостинице, 

Рибашевине, Трнаве и Карана, а који је пред крај 19. века 

припадао Губином Долу. Није га живот мазио. Отац га је 

осамдесетих година 19. века уписао у школу, али убрзо га 

мајка након преране очеве смрти повлачи. Ради да 

прехрани породицу, да враћа породичне дугове, служи по 

кућама, у кафани, машта… Самоучки, клеше камен видећи 

у њему шансу да побегне из свог сиромаштва. Запазиће га 

људи због тога и помоћи му да са неким од кириџијских 

каравана стигне до Ваљева и крене да учи каменорезачки 

занат. Брзо ће се тамо прочути као врстан мајстор који ће 

надмашити свог учитеља, али и надрасти занат. Открива 

дражи библиотеке, чита, учи, гледа у даљину… И Ваљево, 

тада варош са 7000 душа, постаје му тесно. Штеди новац 

да се отисне у свет и стигне у Минхен, тадашњи пандан 

уметничког Париза. Али, има само два разреда основне 

школе, не може регуларно да се упише на студије. Креће 

заобилазним путем: преко припремне сликарске школе 

Словенца Антона Ажбеа. И следеће године постаје и 

прави студент, а првих година 20. века и академски 

сликар, уз Бранка Поповића први из нашег краја. Враћа се 

у Србију, ради, стиче пријатеље… 

Убрзо почињу ратови, Балкански, један па други, па 

Велики, онај светски… У сваком од њих учествује. Борећи 

се са Турцима прећи ће и Албанију, први пут, да би три 

године касније, у много тежим околностима поновио тај 

подвиг. 

Михаило Миловановић 
заборављени уметник 

Пише: Бранко Николић, професор 
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У оном кратком предаху пре него што сарајевски 

пуцњи протресу цео свет, одлази у Праг на даље 

усавршавање. Одлично му иде. Брзо, захваљујући 

минхенским познанствима са сликарима словенског 

порекла које је протежирао Ажбе, његове слике постају 

тражене, прикључује се панславистичком покрету коме је 

ондашњи Праг још од 1848. био центар, заговара 

југословенство на уштрб Аустро-Угарске монархије. 

Упознаје и Јана Масарика. Али, упознаје и девојку Валу 

Салашкову. Од тог тренутка креће прича која ће се даље 

одвијати као на филму. Петнаестак година је старији, 

уметник, странац… Наравно да се њени родитељи 

противе. Међутим, рат почиње и показује да ти њихови 

проблеми нису ништа према ономе што ће уследити. 

Познат по својој тамбури и гуслама и панславистичким и 

југословенским идејама, блискости са Масариком, запада 

полицији за око и бива ухапшен. Избегао је судбину 

Јована Скерлића који недуго затим умире под 

неразјашњеним околностима. Убрзо бежи уз помоћ 

чешких пријатеља и до Србије стиже после више од два 

месеца одисеје и правог малог пута око света. Своју ратну 

јединицу налази на Дрини. Сада искусни ратник добија 

после почетних битака нови задатак. Отаџбина увиђа да 

ће јој бити много кориснији са оловком и кичицом у руци, 

па постаје један од тридесетак ратних сликара. Дели 

судбину своје војске, али помно дневнички бележи све 

догађаје, у тренуцима предаха прави скице, од којих ће 

касније настати неки од најчувенијих портрета наших 

војсковођа или бити овековечени неки од ратних призора.  

На Крфу, после за њега поновљене Албанске голготе, 

један је од најзаслужнијих за борбени дух Четвртог пука 

Дринске дивизије. Пева им уз гусле, некада и песме које 

је сам испевао у десетерцу о њима самима, њиховим 

подвизима и друговима који су остали негде на Гучеву, 

Колубари... На иницијативу команде, у селу где је 

дивизија размештена, у њиви Јаниса Јанулиса коју је 

поклонио умрлим Дринцима, гради уз помоћ војника 

каменорезаца свој први споменик ратним друговима. 

Тако крфско село Агиос Матеос постаје прво место у низу 

које ће се подичити вајарским делом Михаила 

Миловановића. Обликовање камена, његов први 

уметнички израз сада се у потпуности испољава. А после 

рата биће тих дела: већ 1922. у Сирогојну на зиду цркве 

прави први у низу својих препознатљивих рељефа у 

белом венчачком мермеру са списковима палих јунака у 

ратовима за ослобођење. Готово увек приказује борбу 

добра и зла, и симетрично поставља лик краља Петра и 

Обилића. Ређају се затим Равни, Никојевићи, Скржути, 

Каран Рибашевна, Сеча Река, манастир Рача, Младеновац 

где ради споменик и иконостас у цркви, Сребреница и 

споменик Кости Тодоровићу, Ужичка гимназија… 

Одмах по завршетку рата јавља се Вали у Праг. За њу је 

то прва вест да је жив још од оног прашког бекства. 

Спасава је од удаје на коју су је прислили родитељи 

верујући да њен Србин неће доћи, и она већ 1919. долази 

у Београд, носећи своје девојачке ствари, спрему, али и 

низ његових прашких слика које је током рата брижно 

чувала. Тада је остало забележено да је девојка све те 

ствари донела у једном закупљеном вагону. 

Око Михаила и његове Вале која се брзо стапа са 

Србијом, прихвата и језик и обичаје, увек је пуно људи. 

Живе на релацији Београд - Ужице, периодично мењајући 

место боравка. Михаило је уз Миладина Пећинара не 

само оснивач, већ постаје и први председник 

Акционарског друштва „Златибор“ које је висораван 

недалеко од Ужица желело да представи Европи, да је 

уздигне на ниво монденских места тог доба. Трагови 

њихове активности крију се у још понекој преживелој 

кући која се дичи архитектуром тог доба, али и узмиче 

пред најездом савремене градње. Касније, настаниће се у 

-
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КУЛТУРНИ КИШОБРАН 

Туку у новосаграђеној кући чији највећи део ће заузети 

сликарски атеље, са једним стакленим зидом окренутим 

северу, ради уједначеног светла. То архитектонско чудо 

великих прозора и нежнозелене фасаде, ломљених 

кровова, мештани ће прозвати вила - Миловановића вила. 

И осамдесет година касније, тај простор на размеђу 

поменутих села, и даље се тако зове - Код Виле. А Вила је 

касније доживела судбину свог власника и ктитора. Након 

рата конфискована, и нове власти не разумевајући њен 

смисао, нису јој пронашле никакву кориснију намену, па 

је дуго служила као војни магацин. Данас је рушевина 

урушеног крова, заборављена… 

Када 1941. задувају опет ратни вихорови, Михаило има 

62 године и није више за рат. Међутим, тај нови рат са 

Немцима га ипак не заобилази. Како Љубомир Симовић 

пише у „Ужицу са вранама“ након Битке на Градини, 

августа 1941. биће неки ужички момци ухваћени и 

претиће им смртна казна. На молбу породица тих дечака, 

Миловановић одлази као врстан познавалац немачког 

језика и минхенски ђак код команданта града, и како ће 

се испоставити, и сина свог колеге са студија, па на своје 

име и образ добија поклон - животе тих младих људи. 

Али, већ ни месец дана касније, чим се успостави 

партизанска власт у ослобођеном Ужицу, 24. септембра, 

Михаило бива ухапшен под оптужбом да је током 

окупације сарађивао са непријатељем, чак и са њиховом 

обавештајном службом. За све дане трајања Ужичке 

републике не појави се нико да посведочи ко је и какав је 

човек, због чега је утамничен, како је спасао два млада 

живота. Чак ни они који су му дуговали… 

И док су се од Дрине већ чули бректаји немачких 

тенкова, а Раднички батаљон журно замицао уз Теразије у 

хладну ноћ, једну од последњих у новембру, неко се 

„ослободио“ затвореника, сматрајући да је тако решио 

неки од проблема у свеопштој бежанији. 

Човек који је друговао са Јаном Масариком, 

Арчибалдом Рајсом, Евелин Хаверфелд, Јованом 

Скерлићем, Миланом Стојадиновићем, ратник из 

претходних славних ратова, образован и способан, 

уметник који је засенио послератну Србију серијом својих 

изложби из циклуса Србија у рату и миру, далеко изнад 

времена и средине из које је потекао, постао је тако жртва 

надолазећег времена у коме ће дуго владати 

примитивизам, у коме неће бити места за људе попут 

Михаила Миловановића. Наравно, као таквом, није му 

био места у послератним историјама уметности и културе. 

Требало је да га се породица стиди, а сународници 

презиру. 

Много деценија касније, пред крај прошлог и на 

почетку овог века део неправде, не само сликару и 

његовој породици, већ и целокупној српској култури, биће 

исправљен, прво културном а нешто касније и судском и 

политичком рехабилитацијом. Ужичко позориште биће 

тесно да прими публику која је желела да приствује 

промоцији његовог романа из сеоског живота који је 

остао у рукопису „Лендина воденица“ и да погледа прву 

изложбу Миловановићевих слика у Ужицу. Иако су многе 
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КУЛТУРНИ КИШОБРАН 

након рата нестале, неке и уништене након партизанског 

преузимања Виле, за ту прилику биле су окупљене из 

приватних збирки, породичног наслеђа, музеја… Први пут 

је Ужице сагледало сву величину тог човека. И постидело 

се учињеног у име онога чије име је деценијама носило. 

Одужити се оваквом човеку није лако. 

Биста у парку није довољна. 

Осамдесета годишњица смрти прошла је у тишини.  

Ако га убијамо заборавом, да ли смо исти као и онај 

који га је убио метком 1941? 

Овако је свој долазак на свет приказао 

на једном окупљању Ужичана у 

Београду, тридесетих 
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ПЕТЉА ОКО СВЕТА 

Пре непуних двадесетак година, док нас још 

нису биле у потпуности обузеле информационе 

технологије, предавао сам „Илијаду“. И на 

почетку часа, током мотивацијске припреме, 

закључим да ученици добро познају дело и 

епоху. Помислих да су коначно нешто из 

лектире прочитали и одушевљен, настављам да 

постављам питања, а они да одговарају са 

лакоћом. Али све што је лепо, кратко траје, па и 

тај мој занос: „А онда је Бред Пит убио оног 

црног…“ 

Да, гледали су филм „Троја“. Моје 

одушевљење на кратко је спласнуло, али убрзо 

смо и то знање ставили у корист обраде дела и 

наставили насмејани. Ова анегдота из учионице 

дала је идеју за путовање. 

Сплетом животних околности и пажљивим 

планирањем летовања које је требало да 

постане и садржајно туристичко путовање, син 

и ја током летовања у европском делу Турске, 

вођени жељом да упознамо нову земљу, 

препловили смо Дарданеле и нашли се на 

зидинама древне Троје. 

Одличним путевима возили смо се турском 

Тракијом чак три сата до Галипоља, места које је 

постало симбол чувене битке за пролаз ка 

Црном мору у првом светском рату.* Након 

кратке вожње центром града, стајемо у ред за 

трајект. Двострука колона не улива наду да 

ћемо се скоро укрцати и тек након једног сата 

угледали смо море и трајекте који долазе и 

одлазе. Али само угледали. У глави ми је стално 

поређење са муњевитим укрцавањима и 

искрцавањима на бококоторске трајекте. Овде 

то није ни налик. Један возач из Босне ког тамо 

сретосмо, рече да је у Турској све полако, да они 

нигде не журе и да путник то мора да прихвати 

како не би непотребно губио живце. 

Искрцавање и ступање на тле Азије изазива 

извесне емоције. Први пут ван Европе! Не баш 

далеко, али ипак на другом континенту. 

Настављамо вожњу поред места Лапсеки где 

посматрамо мост преко Дарданела који убрзано 

расте и који би можда већ за наредну сезону и 

нову најезду туриста и турских гастарбајтера 

могао да буде у функцији. Помислисмо да би 

нам уштедео скоро шест сати у оба смера на том 

нашем путовању, али и да се Дарданели сада 

конкретизују у нашим мислима. До сада сам о 

том појму размишљао углавном само у пару са 

Босфором са којим оивичава Мраморно море и 

као називу једне чувене београдске кафане са 

преласка из 19. у 20. век која је окупљала 

тадашњу књижевну и новинарску елиту.  

Наредних четрдесетак километара смо на 

опрезу у ишчекивању Троје. Поред пута који се 

TRUVA ATI 
Пише: Бранко Николић, професор 
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протеже заталасаним брежуљцима као на 

ролеркостеру, нема никаквих ознака и 

обавештења да смо надомак светске атракције и 

места које сведочи о догађајима од пре више од 

три миленијума. Тек једна друмска кафана има 

реч Трува у називу (турско име) и слику 

Tројанског коња, стидљиво најављујући 

неупадљиву раскрсницу. Турци нису баш 

афирмисали то место. Не уклапа им се 

вероватно у историјску слику о себи какву би 

желели да имају, јер Троја и све уз њу, сведочи о 

присуству неких других народа на сада 

њиховом простору, о времену у коме њих и 

њихове културе није било ни на видику. Њихово 

присуство ту везано је за отимање. Једино тако 

би се могло објаснити то упадљиво одсуство 

сигнализације. Чак ни навигација у неком 

тренутку није од велике помоћи. Сам прилазак 

и паркиралиште са улазним порталом одаје 

утисак да је некад то место имало бољи третман, 

па изгледа као да је последњих десетак година 

заборављено и занемарено. Отприлике, то је баш 

оних десетак година у којима се Турска 

трансформише из Ататуркове у Ердоганову и 

поништава један цивилизацијски корак. 

Очекујемо гужву с обзиром на значај 

локалитета, а затичемо на паркингу тек два 

аутомобила. На благајни покушавамо да се 

распитамо о начину обиласка и могућности 

вођења. Али, узалуд. Као и у остатку Турске који 

смо видели, нико не говори ни један други језик 

осим матерњег. И не само то, већ и не показује 

жељу да се на неки други начин споразуме, па 

то дефинитивно није питање образовања, већ 

фолклора. Не желе да знају енглески. Јуниору то 

тешко пада јер је цело путовање видео као 

прилику за разметање својим одличним 

енглеским и његову практичну примену. 

Дочекује нас макета коња десетак метара 

висока, израђена од дрвета у коју би се могло 

сместити поприлично војника. Ако је толики 

био оригинални, како ли су га покретали? 

Настављамо даље и онда следи изненађење: 

са једне платформе за посетиоце отвара се 

поглед на сву монументалност тог некадашњег 

блиставог града који је био у стању да немалој 

грчкој сили одолева десетак година. Узвишење 

по коме је раширена доминира благом падином 

са погледом ка месту где се завршавају 

Дарданели а почиње Егејско море. Лепо место за 

свој град су Персијанци изабрали. А около, види 

се сва величина и самог града и објеката у 

њему. Морам да признам да почињем да наново 

успостављам неко своје виђење тог времена, 

људи и цивилизације. Врло очувана издваја се 

рампа код капије уз коју, верује се, Тројанци 

увлаче дар Данајаца. Ту је и амфитеатар 

позоришта, још увек акустичан. Мисли се роје и 

сада то престаје да буде тамо нека прича из 

уџбеника којој се верује на реч. Постаје сада ход 

по историји, јер стајем на места на којима је 

можда стајао и Хектор кад је вођен чашћу, 

упркос Андромахиним молбама, тешким али 

одлучним кораком кренуо пред непобедивог 

разгневљеног Ахила. Објашњавам сину, 

правимо разлику између епа и историје, 

разматрамо хомерско питање… И схватам да 

убудуће мој начин предавања епа о Троји добија 

неки виши ниво. Има ли бољег стручног 

усавршавања за једног наставника од посете 

оваквом месту? Гледам даље, замишљам, можда 

је баш ту место на коме је својом рањивом 

петом цупкао и подбадао коња и Ахил, 
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мрцварећи тело побеђеног Хектора, можда су 

овде капале Андромахине сузе, можда је Одисеј 

баш ту, гледајући моћну капију са лавовима, 

универзалним симболима моћи, добио идеју да 

Тројанцима пошаље данајске дарове… Три 

миленијума нас дели, три миленијума! Све што 

сам до сада видео, своју старост мери са 

неколико векова. И, неминовно, намеће се 

питање какви су били ти људи. Очито исти као и 

ми: волели су, волели су и благо и жене, имали 

част… Можда су и за све то много више били 

спремни да умру него ми данас, можда су били 

спремнији и на велике кораке због љубави и 

части… Можда… 

У таквом размишљању напуштамо Троју и 

упућујемо се у оближњи град Чанакале (округла 

кула, тврђава). Тај мирни градић на азијској 

страни Дарданела био је база холивудској екипи 

док је на аутентичном поднебљу екранизовала 

еп. Као успомену, граду су поклонили свој 

најважнији реквизит - макету коња. А град је за 

њега лепо уредио пристанишни трг и 

шеталиште. И опет је настао мост, овог пута не 

кроз историју, већ кроз културе, којим је на 

обалу Дарданела стигао делић Холивуда и 

његовог гламура. И заиста, на оној страни 

Дарданела све је некако другачије. Баш као што 

рече онај возач са почетка, успорено, опуштено, 

источњачки мирно, помало шарено и не баш 

раскошно, сведено. Потпуно је то супротно од 

ужурбаног Истанбула који у највећем делу свог 

више од 150 км дугог пречника, изгледа 

европски и светски, који савременим стакленим 

небодерима показује моћ и богатство 

сконцентрисано на тај мали вилајет… Чанакале 

живи свој мирни живот, не марећи што су само 

нешто више од 200 км од њега Бурса и Истанбул, 

центри индустрије и новца. Чанакале има свог 

тројанског коња, има славу из Првог светског 

рата на коју су Турци изузетно поносни. 

Галипољска битка за њих је Битка код 

Чанакалеа и њоме су успели да спрече 

савезнике да овладају Дарданелима и Босфором 

и тиме омогуће везу са Русијом, а Турску избаце 

из игре у рату. Сачували су себи то парче Европе 

којим су загосподарили још у 15. веку и како год 

се звала битка данас, обе стране платиле су 

високу цену. Од скоро 900 000 војника укупно, 

погинуо је сваки други за нешто више од годину 

дна колико је трајала. 

Шетња кроз историју завршава се после 

одличног бурека и баклаве сада нешто краћим 

чекањем на трајект, једнако спорим 

укрцавањем и журним повратком у хотел путем 

који на моменте има и шест трака у једном 

смеру. Са колико сам само предрасуда кренуо 
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на пут, а оне су са сваким превезеним 

километром, са сваким проведеним сатом 

падале. Истанбул и његових 15 милиона 

становника прилично добро функционишу, где 

год да се посматра. Нису необични ни 

контрасти, попут историјског византијског 

језгра старог града прекреченог у исламске боје, 

средњовековног и савременог, богатства и 

сиромаштва… Може код нас да се чује за неку 

хаотичну саобраћајну ситуацију да нема 

правила, да је као у Турској… Ни по чему турски 

саобраћај не разликује се од саобраћаја у некој 

европској држави. Заправо, осим у једном: цени 

горива. Али та ниска цена има и своју 

последицу: огромне гужве у градовима. 

Међутим, како никуда не журе, мирно стоје у 

колонама, не трубе, не гурају се, не мењају 

траке... И потпуна су супротност својим 

сународницима на одмору који су у стампеду 

дошли по своју годишњу дозу отаџбине. Без 

обзира где живе, Европа их није дотакла, а нису 

били код куће када је Турска у претходном 

времену ишла напред и од оријенталне 

постајала модерна европска земља. 

Било је то путовање по неком другачијем 

иностранству, по иностранству које чува митове, 

легенде и епове из неких давних времена, 

иностранство у коме се преплићу оријент и 

антика, Византија и Европа, иностранство које је 

нама са Балкана не толико непознато и страно, 

а ипак неки другачији свет, иностранство из 

чијег језика толико речи знамо, а ипак не 

можемо да се споразумемо… Иностранство у 

коме се у једном дану купамо у два мора, где у 

један поглед стају не само различита мора и 

континенти, већ и епохе и културе, где гледаш 

џамију, а видиш цркву… 

И, што не рећи на крају, иностранство у коме 

један српски просветни радник може много да 

научи и види, али и да се пред турским ценама 

насталим као производ мудре економске 

политике њиховог ауторитарног вође, храбро 

испрси и бар за тих неколико дана одмора осећа 

достојанствено. 

* 
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Paxos & Antipaxos 
Пише: Славка Цвијовић, професор 

Острва Паксос (Paxos) и Антипаксос (Antipaxos ) се налазе у Јонском мору, 
јужно од острва Крфа и представљају најмања насељена острва. 
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Нека живи љубав 
Пише: Ана Павић, професор 

Ученице и ученици IТ1 (техничар дизајна одеће) су поводом 

„Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату“, 21. 
октобра, направили пано посвећен жртвама логора и Спомен 
парку „Крагујевачки октобар“ у којем се налази чувени 
Споменик стрељаним ђацима и професорима, дело Миодрага 
Живковића. Ученици су правили колаже и цртеже користећи 
делове писама која су слале жртве најчешће из логора у 
Београду. Они су овим креативним гестом, учећи о прошлости, 
указали на важност сећања на жртве Другог светског рата, али и 
на неопходност емпатије, толеранције и солидарности и у 
данашњем времену. 

Читајући писма схватамо да су те жртве нечије ћерке, 
синови, љубави, деца; да су имали исте тежње које имамо и ми 
данас - да воле и да буду вољени, али у некој слободној земљи 
где ће сви бити једнаки без обзира на религију и нацију. 

Ово је скромни допринос онима који су се волели, веровали 
и изборили за нашу слободу, али и опомена да и ми наставимо 
то исто да чинимо. 

 

 

 

 

ЈОШ МАЛО ПУТОВАЊА КРОЗ ВРЕМЕ 
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