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ШКОЛА 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 

        Драги наши будући ученици, упознајте се са образовним 
профилима које ћемо уписати у наредној школској години и 
схватићете зашто је „Школа моде и лепоте“ прави избор за вас. Из 
наше школе понећете, пре свега, практично знање, које ће вам 
помоћи да постанете врхунски професионалци у свом послу. 

  

Козметички техничар обавља стручне третмане 
коже лица, тела, косе и ноктију. Циљ је нега и 
улепшавање, а понекад и терапија по савету 
лекара. У свом послу служи се различитим 
апаратима и уређајима за козметичку обраду 
коже, масажерима, лупама за преглед лица и 
врата, апаратима за стерилизацију, лампама. 
Школовање траје четири године. 

 

           

 Масер специјалним покретима руку или уз помоћ 
апарата, примењујепосебне технике рада којима 
ублажава напетост мишића и смирује болове, 
поправља изглед коже, доприноси опуштању и 
детоксикацији, хидратацији коже, смањењу и 
уклањању целулита, моделовању фигуре. 
Школовање траје три године. 

              Драги наши будући ученици, упознајте се са образовним 
профилима које ћемо уписати у наредној школској години и 
схватићете зашто је „Школа моде и лепоте“ прави избор за вас. Из 
наше школе понећете, пре свeга, практично знање, које ће вам 
помоћи да постанете врхунски професионалци у свом послу. 



ШКОЛА 

                                      

 Ученик се на овом смеру оспособљава за 
спровођење неге и исхране болесника и 
функционално зависних особа у кући, здравственим 
или социјалним установама и пружање прве 
помоћи. Школовање на овом смеру траје три 

године. 

 

 

Ученик се на овом смеру оспособљава за 
самостално конструисање и  моделовање одеће. На 
основу скице прави кројеве, а затим модел који се 
касније пушта у масовну производњу. Ученици уче 
да израђују шаблоне за одећу према својим и туђим 
идејама и оспособљавају се за самосталну израду 
одеће. Школовање траје три године. 

 

 

Женски фризер се оспособљава за извођење 
различитих процедура у циљу неге косе, израде 
свих врста класичних и модерних фризура, бојење, 
шатирање, минивал. 

Мушки фризер се оспособљава за класично и 
модерно шишање, бријање, обликовање браде и 
бркова, препарирање косе, бојење, бељење и 
шатирање. Школовање на овим смеровима  траје 

три године. 



ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ 

 

 

                       РЕЗУЛТАТИ ГОВОРЕ САМИ 

 

 

        

 

 

 

          

         Гпдину дана је прпшлп пд увпђеоа 
пнлајн наставе у Србији. Да ли сте 
задпвпљни какп су се наши ученици и 
прпфеспри снашли у пнлајн настави? 

 

          Прпђе већ гпдину и више дана пд званичнпг 
увпђеоа пнлајн наставе у шкплама и мпгу да 
кажем да се нисам надап лакпм и брзпм 
сналажеоу наставника и ученика. Разлпг је, пре 
свега, недпстатак адекватне ппреме и ретка 

примена савремених метпда рада у редпвнпј настави. 
Међутим, и ппред тпга, већина наставника и ученика се врлп брзп уклппила, такп да мпгу 
да кажем да сам задпвпљан оихпвим радпм и резултатима, штп ми пптврђују наставници, 
ученици и оихпви рпдитељи. 
 

           С пбзирпм на тренутну ситуацију, на кпји начин ћете пппуларизпвати 
нашу шкплу међу ученицима псмпг  разреда и да ли мислите да се тп мпже 
пдразити на упис ученика? 

 

              Из искустава пд ранијих гпдина тврдим да је за успешан упис ученика врлп битна 
дпбра прпмпција шкпле.  Збпг тешке епидемиплпшке ситуације и спреченпсти 
неппсреднпг сусрета са ученицима 8. разреда, примпрани смп да радимп виртуелну 
прпмпцију занимаоа у шкпли. Припремамп материјал за нпви ппртал, пбпгаћујемп 
садржаје сајта шкпле, фејсбука, јутјуба и других друштвених мрежа. Спреман је 
прпмптивни материјал ( флајери и плакати ) и чланпви Тима за прпмпцију шкпле једва 
чекају ппбпљшаое ситуације и птвараое пснпвних шкпла. Снимају се емисије и дају 
интервјуи п успесима шкпле и гпстујемп на лпкалним телевизијама, све у циљу штп бпље 
прпмпције шкпле. 

            

       Поводом Дана школе посетили смо 
директора Славишу Михајловића, са 

намером да сазнамо шта се у протеклих 
годину дана дешавало у школи као и 

планове за наредни период. 



ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ 

          У случају ппбпљшаоа епидемиплпшке ситуације планирамп и прганизацију 
„птвпрених врата“  шкпле за будуће средопшкплце.  
 

             Шта се, пп Вашем мишљеоу, најзначајније дпгпдилп у шкпли у 
прптеклих гпдину дана? 

 

              И пве шкплске гпдине билп је разних  дешаваоа у шкпли, али у знатнп маопј мери. 
Настављенп је са кпмбинпванпм и пнлајн наставпм. Шкпла учествује у некпликп значајних 
прпјеката чији је циљ ппмпћ ученицима у учеоу и  смаоеое оихпвпг псипаоа из средое 
шкпле. Имали смп запаженп учешће на некпликп ликпвних кпнкурса. Прпширена је 
сарадоа са привредним субјектима у Нишу и пкплини. Издвајам сарадоу са Тимпчким 
клубпм у кпјпј су наставници шкпле вршили пбуку радника у фабрици текстила у 
Коажевцу. И пве гпдине прганизпвана су шкплска такмичеоа ученика у сва три ппдручја  
рада. Збпг тешке епидемиплпшке ситуације предлпг Заједница је да  се  планирана 
Републичка такмичеоа пдлпже за нека срећнија времена. Збпг увпђеоа нпвпг пбразпвнпг 
прпфила - фризер, измеоен је план уписа за наредну шкплску гпдину. Планира се упис пет 
пдељеоа и тп: кпзметички техничар, масер и здравствени негпватељ, мпдни крпјач и два 
пдељеоа фризера. Шкпла се бпри да на штп бпљи начин пдради прпмпцију занимаоа и 
оихпвпг значаја за будућнпст деце и саме привреде Ниша и пкплине.  
 

             Недавнп смп у шкпли пбележили ,,Међунарпдни дан бпрбе прптив 
вршоачкпг насиља“. Да ли у шкпли има таквих прпблема и какп их 
решавате? 

 

              И пве гпдине пбележили смп у 
шкпли ,,Међунарпдни дан бпрбе прптив 
вршоачкпг насиља“. У хплу шкпле 
прганизпвана је излпжба ученичких радпва 
и спрпведена акција ,,Рпзе мајица“. 
Кап и ранијих гпдина дешавају се 
ппјединачни прпблеми вршоачкпг насиља, 
на срећу пбичнп првпг или другпг нивпа. 
Брзпм реакцијпм наставника, стручних 
сарадника и Тима за бпрбу прптив насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа, све те прпблеме решавамп врлп успешнп, на задпвпљствп 
свих, ученика,рпдитеља и саме шкпле. 
 

             За успешне резултате у настави, ппред вредних ђака и наставника, 
пптребна су и савремена наставна средства. У кпјпј мери се настава пвде 
пдвија пп савременим метпдама? 

 



ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ 

                За дпбре исхпде наставе у шкпли неппхпдни су,  пре свега,  дпбри наставници и 
вредни и марљиви ученици. Неппхпднп је пратити псавремеоиваое наставе штп 
ппдразумева сталнп пбнављаое и набавку нпвих и савремених наставних средстава, 
ппремаое салпна и кабинета. 
Збпг недпстатка дпвпљнп нпвчаних средстава, шкпла се труди да сваке гпдине пбезбеди и 
пбнпви деп наставних средстава, за сва три ппдручја рада. 
Отежава нас и тренутна ситуација, а и нпви начин рада шкпла, пднпснп пнлајн настава,  
захтева хитнп пбнављаое кпмпјутерске ппреме у шкпли. 
 

             Какп ћемп пве гпдине пбележити Дан шкпле? 

  

              Ове гпдине, 9. маја, славимп 138. рпђендан шкпле. За ту прилику, кап и ранијих 
гпдина штампамп шкплски лист, припремамп излпжбу ученичких радпва, секције спремају 
драмски, рецитатпрски и музички прпграм кап и мпдну ревију радпва наших ученика. Пп 
мпгућству, прганизпваћемп и свечану вечеру за раднике шкпле и гпсте – сараднике. 
Реализација свих планираних активнпсти зависи, пре свега, пд пдлуке кризнпг штаба и 
ситуације са Кпвидпм 19. 
 

            Кпји су Вам јпш планпви дп краја пве шкплске гпдине? 

 

               Дп краја шкплске гпдине планирамп да успешнп изведемп матурске и завршне 
испите и, пп мпгућству, прганизујемп матурскп вече за ученике завршних разреда. 
Наставимп са штп бпљпм прпмпцијпм шкпле и птвпримп врата будућим средопшкплцима 
( тп је пбичнп на Дан шкпле и Нпћ музеја ). 
Бпримп се за штп успешнији упис ученика у први разред. Успешнп приведемп шкплску 
гпдину крају и припремимп се за наредну шкплску гпдину. 
 

 



ШКПЛА 

НИЖЕМП УСПЕХ ЗА 
УСПЕХПМ 

       Стара атинска изрека каже: 

„Акп пбућар лпше направи пбућу, 
није велика грешка, самп ће 
Атиоани једне гпдине ићи лпше 
пбувени. Акп наставник ппгреши, 
читаве генерације биће лпше 
пдгпјене“. Јпш тада је, пчигледнп, 
ппстпјала свест да је наставнички 
ппзив један пд најпдгпвпрнијих. 
Искрену ппсвећенпст свпм ппслу 
има мнпгп наших наставника, али  

је прпфеспр  Милпш Петрпвић, са 
свпјим вредним и талентпваним 
ђацима, ппнпс наше шкпле. Са 
свих такмичеоа и кпнкурса на 
кпјима учествују, враћају нам се са 
псвпјеним наградама, а пнда се 
сви радујемп оихпвим успесима. 

 

         На недавнп завршенпм кпнкурсу 
„Екп сувенири Вроачке Баое“ ученици 
Шкпле мпде и леппте псвпјили су прва 
три места. Они су на задату тему 
ппнудили идејна решеоа за будуће нпве 
сувенире једне пд најппзнатијих баоа у 
Србији. Прпфеспри шкпле ппнпсе се 
успехпм свпјих ученика кпји су јпш 
једнпм дпказали да таленат и рад мпра 
бити награђен, а оима се тп дпгађа 

гптпвп на свакпм такмичеоу на кпме 
учествују.  

           „Није билп тешкп пдгпвприти 
захтеву кпнкурса. Сувенири кпје смп им 
ппнудили ручнп су рађени па им тп даје 
дпдатну вреднпст. Впдили смп рачуна п 
тпме да радпви буду занимљиви и 
маштпвити, а правили смп тпрбе, 
лутке, углавнпм све штп би мпглп да 
привуче пажоу туриста, а пре свега 
пних најмлађих“, каже Даница 
Благпјевић, ученица шкпле чији су радпви 
награђени.  

              Прпфеспр практичне наставе, 
Милпш Петрпвић, рекап нам је: „ мпдни 
крпјач је једини текстилни  смер кпји 

НИЖЕМО УСПЕХ ЗА 
УСПЕХОМ 



ШКПЛА 

имамп у шкпли, а ученици пвпг смера 
псппспбљавају се за шиће, али и за 
мпделпваое, кпнструкцију и 
дизајнираое. Кпликп су дпбри цртачи 
гпвпре оихпви радпви, али, пре свега, 
награде кпје псвајају.“ 

Шкпла мпде и леппте, према речима 
директпра, једна је пд пбразпвних 
устанпва у земљи са највише прпјеката: 
„Шкпли је циљ да на већини кпнкурса 
кпји буду расписани, ученици учествују и 
ппкажу свпју креативнпст. У тпме им 
ппмажу и наставници кпји раде са 
оима“.  

(Деп текста преузет са сајта „ Нишке 
вести“) 

       Прва три места псвпјиле су ученице  
пдељеоа III/5: Даница Благпјевић, 
Марија Гепргиев и Марија Петрпвић. 

       Ппгледајте радпве наших ученика и 
слике са излпжбе кпја је ппстављена у  
нашпј згради, у Улици 7. Јули, у пквиру 

прпмпције шкпле. 

 

 

 

   

 

 

       ПРВА ТРИ МЕСТА ПСВПЈИЛЕ СУ УЧЕНИЦЕ 
ПДЕЉЕОА III/5: ДАНИЦА БЛАГПЈЕВИЋ, 
МАРИЈА ГЕПРГИЕВ И МАРИЈА ПЕТРПВИЋ.  

       ППГЛЕДАЈТЕ РАДПВЕ НАШИХ УЧЕНИКА И 
СЛИКЕ СА ИЗЛПЖБЕ КПЈА ЈЕ ППСТАВЉЕНА У 
НАШПЈ ЗГРАДИ, У УЛИЦИ 7.ЈУЛИ, У ПКВИРУ 
ПРПМПЦИЈЕ ШКПЛЕ. 



ШКОЛА - ПРОЈЕКТИ 

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ЗАСВЕ 

              Наща щкпла је сваке гпдине укљушена у дпста 
прпјеката. Прпјекат „ Квалитетнп пбразпваое за све“ пд 
ппсебне је важнпсти,  јер је пбразпваое кљушнп за 
напредак и успех, а самп квалитетнп пбразпваое впди ка 
квалитетнпм живпту.  

           Прпјекат „ Квалитетнп пбразпваое за све“   заснива 

се  на резултатима прпјекта “ Ппдстицаое демпкратске 
културе у щкплама’’ кпји је спрпведен у перипду 2017-

2019. гпдине у партнерству са Министарствпм прпсвете, 
науке и технплпщкпг развпја, Завпдпм за унапређиваое 

пбразпваоа и васпитаоа, Завпдпм за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа и другим 
партнерима. 

            Прпјекат  ‘’ Ппдстицаое демпкратске културе у щкплама“  је прпјекат у пквиру прпграмскпг 
пквира Еврппске уније и Савета Еврппе за западни Балкан и Турску и трајап је 24 месеца.Наща щкпла 
је једна пд двадесет щкпла у Србији кпја је пдабрана за ушещће у прпјекНа заврщнпј кпнференцији су 
представљени резултати прпјекта и оегпва главна дпстигнућа.На тим резултатима се заснива 
наставак прпјекта, ппд називпм ‘’ Квалитетнп пбразпваое за све’’ . 

            Нпви прпјекат има за циљ да прпмпвище квалитетнп пбразпваое пружаоем ппдрщке 
щкплама и  оихпвпј лпкалнпј заједници у бпрби за уклаоаое предрасуда и дискриминатпрских 
приступа псетљивим групама, кап и превенцији насиља у щкплама.Дакле, прпјекат пружа системску 
ппдрщку на два нивпа- щкплскпм, укљушујући и лпкалне заједнице, кап и на нивпу пбразпвних 
пплитика. Траје 36 месеци и ппред дпсадащоих ушесника и партнера укљушује и невладине 
прганизације, Универзитет у Бепграду, медије, академске и међунарпдне прганизације. 

            Прпјекат је изграђен на три стуба: 

Први- Нивп пбразпвне пплитике 

Имплементацијпм пдређених резултата из претхпднпг 
прпјекта у курикулуме за пдређене разреде биће 
укљушени исхпди за кпмпетенције за демпкратску 
културу. 

Други- Изградоа капацитета 

Укљушује нпви акредитпвани курикулум за пбуку 
наставника у пбласти кпмпетенција за демпкратску 
културу кап и тренинг кпји ће бити дпступан свим наставницима, крпз ппртал Завпда за 
унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа.За рпдитеље ће се щтампати учбеници какп би и пни 
унапредили свпје знаое п демпкратскпј култури у щкплама и мпгли да раде са свпјпм децпм. 

Трећи- Ппвећаое свести 

Мрежа пд 20 щкпла устанпвљена тпкпм претхпднпг прпјекта ће бити увећана за јпщ 40 щкпла из целе 
Србије. Наставници кпји су ушествпвали у првпм прпјекту биће ментпри кплегама кпји се укљушују у 
нпви прпјекат. 

                                                                                                      ЈУЛИЈАНА МИЛИВОЈЕВИЋ, прпфеспр 



ШКОЛА - ПРОЈЕКТИ 

УПОЗНАЈ, НЕ СУДИ 

Објаснићу вам  збпг чега сам ја данас срећнија и 
бпља пспба. 

        Зпвем се Данијела Рашић, имам псамнаест 

гпдина .Вршчоачки сам едукатпр дискриминације и 
антидискриминације. Шкпла ми је пмпгућила да крпз 
тимски рад мпгу прпменитис свет пкп себе . У питаоу 
је прпјекат ппд називпм "УПОЗНАЈ, НЕ СУДИ" .Сама 
реченица вам гпвпри да пре негп штп псудите некпга 
пп изгледу или пп ппнашаоу, уппзнате пспбу, јер не 
знате збпг чега је та пспба другачија пд вас. 

Вршоачки едукатпр је ппјединац кпји 
распплаже пдређеним инфпрмацијама, има 

приближнп гпдина кап и циљна група са кпјпм 
ради и жели да свпје знаое пренесе на свпје 
вршоаке. Вршоачки едукатпр представља 
пример дпбре праксе и оегпв задатак је да 
мптивише вршоаке пкп себе да пстваре 
пдређени циљ. 

Цио едукатпра јесте да:  

 Впди дискусију 

 Буде тачан 

 Распплаже тачним  инфпрмацијама 

  Ппдстиче сарадоу међу ученицима 

 Ппставља питаоа 

 Одржав акпнтакт пчима са учесницима 

  Одржава ппзитивну енергију  и атмпсферу у групи итд. 

Шта урадити пре радипнице? 

Циљ је    један пд најважнијих сегмента радипнице,стпга га треба пдрадити пре саме 

радипнице. Одређиваое циља зависи пд саме теме кпја сепдређује и саме циљне 

групе. Крпз радипницу, ми пстварујемп  циљ и решавамп неки прпблем. Циљна група 

јесу саму учесници. Они мпгу имати неке сличне  пдлике (брпј гпдина, шкпла кпју 

ппхађају, начин  пблачеоа, начин живпта) и неке пдлике пп кпјима се разликују 
(наципналнпст, псећаоа, таленти, начин размишљаоа). Вршоачки едукатпр треба да 

мишљеое, ставпве и питаоа свакпг учесника једнакп уважава и примеоује без  пбзира 

на едукатпрпваувереоа. 

 

 

 

РАЗЛИЧИТОСТ НЕ ДИСКРИМИНИШЕ 

ДИСКРИМИНИШУ ЉУДИ 



ШКОЛА - ПРОЈЕКТИ 

              Према прпценама стручоака, радипница би требалп да траје између 60 и 90 минута. 
Различите су метпде кпје се на радипницама кпристе. Сама тема радипнице мпже се 
представити крпз презентацију ( power point ) или крпз усменп излагаое.  

               Пре саме евалуације, едукатпр треба да ппдсети учеснике шта је све рађенп на 
радипници, и да заједнп са учесницима дпнпсе пдређене закључке кпје затим мпгу графички 
да представе на креативан начин. Евалуација је ппступак пцеоиваоа радипнице, где учесници 
имају задатак да прпцене у кпјпј мери ппсвећен и сл.Евалуација се мпже урадити писменп, 
крпз упитник или усменп ( крпз игрице ).Евалуација је значајна јер се ппмпћу ое сагледавају 
недпстаци радипнице, кап и оене дпбре стране, пнп штп се мпже унапредити у структури 
радипнице и у ппступаоу сампг едуктпра. 

               У пквиру радипница гпвпри се п дискриминацији, рпднпј равнпправнпсти, 
стерептипима и предрасудама, гпвпру мржое. 

              Дискриминација представља непснпванп прављеое разлике, стављаое у неппвпљни 
пплпжај ппјединаца или групе лица збпг оихпвих личних свпјстава. Она нарушава људска 
права и људскп дпстпјанствп. Једнакпст свих људи кап једнп пд пснпвних људских права  
захтева НЕДИСКРИМИНАЦИЈУ. Учесници би требалп да науче какп да преппзнају 
дискриминацију и да реагују правилнп у пдређеним ситуацијама, билп да су сами жртва 
дискриминације или да је тп некп други. Такпђе да у кпнфликтним ситуацијама умеју да 
упптребе тплеранцију и да сукпб реше без ппследица. 

СТЕРЕОТИП се најчешће заснива на претппставци да припадници друге групе имају пдређене 
пспбине кпје су самп оима свпјствене и пп кпјима се раликују пд других. Такпђе, стерептип 
ппдразумева да пспбине кпје су карактеристичне за неку групу мпрају имати сви припадници 
дате групе. Стерептипи се деле на ппзитивне и негативне. 

ПРЕДРАСУДЕ су врста ставпва кпји се не заснивају на истинитпм искуству нити на разумним 
дпказима. Предрасуде су тежое уппштаваоа и вепма су птппрне на прпмену. У друштвенпј 
психплпгији се нарпчитп прпучавају расне и етничке предрасуде. 

             Надам се да сте научили нештп нпвп! 

На свпм стеченпм знаоу захваљујем се Радмили Нешић, Силвији Нешић, групи ТЕРНИПЕ, ГИЗ-у, 

Министарству прпсвете, науке и технплпшкпг развпја ,Шкпли Мпде и леппте. 

СРДАЧАН ПОЗДРАВ!  

                                                                                                                    ДАНИЈЕЛА РАШИЋ II/3 



ШКОЛА – ПРОЈЕКТИ И АКЦИЈЕ 

 

ИЗБОРИ СЕ ЗА БОЉЕ СУТРА  
          Удружеое Рпмкиоа  Псвит, у 
партнерству са Удружеоем Рпмкиоа 
Нада, пд маја 2019. Гпдине реализује 
тридесетпмесечни прпјекат „FAIR III ЗА 
МЛАДЕ“, настап у пквиру прпграма „За 
активну инклузију и права Рпмкиоа на 
западнпм Балкану – FAIR III“, кпји 
спрпвпди CARE INTERNATIONAL BALKANS, 
уз финансијску ппдршку  Аустријске 
развпјне агенције Чешке Републике.  

            Ппшти циљ прпјекта је дппринпс 
ппвећаоу капацитета прганизација 
цивилнпг друштва, младих и других 
кључних актера у заједници, да 
примеоују и прпмпвишу рпдну 
равнпправнпст, здравље, здраве стилпве 
живпта и ненасиље, кпристећи тестиране 
мпделе и приступе. 

          Ученице пдељеоа II/1, Aнђела 
Вељкпвић и Спфија Станкпвић, пдабране 
су за пбуку и ппстале су вршоачки 
едукатпри – тренери. Оихпв задатак је да 
у предстпјећем перипду пдрже 18 
радипница у нашпј шкпли свпјим 
вршоацима. 

АНЂЕЛА ВЕЉКПВИЋ 2/1 

 

ЗАСАДИ ЖИВОТ, БУДИ ХЕРОЈ 

         Претхпдна гпдина све нас је 
ппдсетила да су нам сплидарнпст и 
емпатија неппхпдни. НУРДПР је 
прганизација кпја плакшава живпте деци 
пбплелпј пд рака пружајући емптивну и 
материјалну ппдршку. Светски дан деце 
пбплеле пд рака је 15 .фебруар.  

        Ученици и прпфеспри наше шкпле 
учествпвали су у акцији НУРДПР-а ппд 
слпганпм „Засади живпт, буди херпј!“ 
Дпнацијпм пд стп динара, наши ученици 

и наставници ппстали су 
власници чудесне плпвке кпја у 
себи садржи семе нане, бпсиљка 
или лаванде. Ппнпсни смп штп 
смп се на тај начин укључили у 
ширпку мрежу дпнатпра и 
пријатеља деце и младих 
пбплелих пд рака. 

ЗАСАДИ ЖИВОТ, БУДИ ХЕРОЈ 

ИЗБОРИ СЕ ЗА БОЉЕ СУТРА 



ШКОЛА - ПРОЈЕКТИ 

ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

 

             Осипаое ученика је ппследоих гпдина значајнп израженп, нарпчитп у средоим шкплама. 
Различити су узрпци кпји дпвпде дп псипаоа, а какп га 
спречити, један је пд највећих изазпва савременпг 
пбразпваоа. 

             „Заједнп ка средопј шкпли“ је прпјекат кпји впди 
Центар за пбразпвне пплитике из Бепграда, а ппдржавају га 
МПНТР и Песталпци Фпндација из Швајцарске. Ми смп у 
прпјекту пд  јануара 2020.гпдине. Наша партнерска шкпла  
је „ Иван Гпран Кпвачић“ из Нишке Баое са кпјпм смп 
склппили Мемпрандум п сарадои. 

              Циљ прпјекта је пружаое ппдршке ученицима кпји 
су у ризику пд псипаоа тпкпм транзиције (преласка ) из пснпвне у средоу шкплу,  какп би се штп 
бпље уклппили у нпву средину и успешнп завршили средоу шкплу. У шкпли је фпрмиран Тим и 
урађен Акципни план ппдршке ученицима. У склппу Акципнпг плана је вепма значајна активнпст 
фпрмираое Транзиципнпг клуба. 

             Транзиципни клуб има за циљ да ппмпгне ученицима кпји су у ризику пд псипаоа, али и 
псталима кпјима је неки вид ппдршке пптребан. Планирана је ппмпћ у учеоу, у изради дпмаћих 
задатака, у дпстављаоу материјала, али и ппмпћ у превазилажеоу емпципналних пптешкпћа кап и 
у усппстављаоу дпбрих међуљудских  пднпса.Ппмпћ ће пружати чланпви Тима за Транзиципни  
клуб, али и наставници и ученици „ експерти“ тј. ученици кпји су пбучени за пружаое вршоачке 
ппдршке. 

              Накпн увпђеоа пнлајн наставе,баш  у време када нам је била најпптребнија, стигла је 
дпнација за ученике наше шкпле.  Дпбили су таблете штп им је пмпгућилп да успешнп прате 
наставу на даљину. 

РАДМИЛА ИЛИЋ, психплпг 

 

  

 

 

 



ШКОЛА 

Пример добре сарадње школе и фирме 
ДМС из Књажевца 

 

         Наша шкпла је, и пве шкплске гпдине, наставила сарадоу са фирмама за прпизвпдоу пдеће. 
Ппслпдавац из ДМС-а  у Коажевцу,  Дејан Миљкпвић, прганизпвап је пбуку незаппслених  лица из 
Наципналне службе заппшљаваоа,  за занимаое мпдни крпјач,   тј.  шивач.  

         У пквиру пбуке пплазници су имали 60 часпва тепријске наставе кпју су пбавили прпфеспри 
наше шкпле: Весна Живкпвић и Верица Тасић. 

Пплазници су били врлп заинтереспвани и успешнп су савладали: 

- рад на пбичнпј шиваћпј машини 

- рад на специјалнпј шиваћпј машини 

- рад на краткпшавним аутпматима. 

       Тепријска пбука се пбавила у радипници фабрике, кпја  успешнп прпизвпди пдевне предмете 
и ускп сарађује са Legend, Tiffany, Luna и другима.  Кпшуље кпје прпизвпди мпгу се видети на 
улицама Немачке, Италије, Француске ... 

      Ова сарадоа пптврђује чиоеницу да је занимаое мпдни крпјач  дефицитарнп и вепма 
траженп. 

                                                                                                                                             АКТИВ ТЕКСТИЛАЦА 
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              Међнарпдни дан бпрбе прптив вршоачкпг насиља 
„Дан рпзих мајица“ наша шкпла је пбележила разним 
активнпстима. Ученици су писали ппруке прптив насиља и 
пригпдне радпве ппсвећене пвпм прпблему. Имали су 
прилике да ппгледају и филм у хплу шкпле и касније п 
тпме разгпварају са разредним старешинама. Издвпјили 
смп за вас радпве ученица Петре Петрпвић и Петре 
Станимирпвић из пдељеоа I/1, а ученица Саоа 
Величкпвић из пдељеоа I/5  уппзнаће нас са терминпм и 
врстама вршоачкпг насиља.  

Дан розих мајица 

НЕ ЗНАМ КАКО ЉУДИ ПРИХВАТАЈУ НАСИЉЕ 

                     Насиље није мпћ кпју некп има, већ оегпва највећа 
слабпст иза кпје се крије. Тешкп је избприти се у тпм ппсебнпм, 
мрачнпм свету. Желим да ппдигнем глас, да прпгпвприм! Желим 
да сваки ученик дпбије исту дпзу припаднпсти, пажое и среће. У 

питаоу је лепа реч, кпја и гвпздена врата птвара. Лакп је рећи, а 
тешкп разумети.  Сва деца, људи кпји су преживели насиље су 
велики бпрци, желим да нагласим оихпву храбрпст. Желим им да 
ппбеде у тпј бпрби.  

                                  ПЕТРА СТАНИМИРОВИЋ 1/1 

ЗАШТО ТАКО 

Гледала сам праву драму  

Један дечак другог туче 

Чак и други помажу му 

Да слабијег од себе муче. 

 

Учили су увек мене 

И код куће и у школи 

Да поштујем другу децу 

Да се друштво увек воли. 

 

Па се питам зашто тако 

Поједина деца раде 

Зашто место 

пријатељства 

Тако лоше ствари раде. 

 

Требало би да сва деца 

С другом живе у љубави  

Лоше ствари да не чине 

Већ да буду људи прави. 
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                                                                                                                                                    ШКОЛА 

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ 

              Насиље је неопрaвдано и намерно наношење боли  
некоме. Насиље може бити вербално, физичко, психолошко, 
социјално, електронско, сексуално и прикривено. Насиље међу 
децом је у све већем порасту. Горе од тога су поједини 
незаинтересовани просветни радници и заташкавање насиља. 
Много инцидената се не пријављује, већ се проблеми само гурају 
под тепих. 

              ФИЗИЧКО НАСИЉЕ – Агресивно понашање које се понавља и усмерено је на 
исто дете. Лоше поступање са намером да се неко застраши или повреди. 

              САЈБЕР-МАЛТРЕТИРАЊЕ – Интернет, друштвене платформе и остале 
технологије се злоупотребљавају зарад наношења штете некоме. Подразумева 
објављивање, дељење и подржавање текстова, фотографија или видео-записа који су 
непријатељски настројени према некоме. 
Може се одвијати и преко порука. 

                 ВЕРБАЛНО НАСИЉЕ – Увредљиве 
или узнемиравајуће речи упућене некоме: 
задиркивање, подсмевање, именовање. 

                 СОЦИЈАЛНО НАСИЉЕ – Избегавање 
игнорисање, ширење непримерених трачева, 
искључивање из друштва... 

                  СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ – Непристојни 
коментари на рачун нечијег изгледа, 
етикетирање, завођење, сексуално додиривање, изнуђивање и приморавање на 
сексуални чин, силовање... 

                   ПСИХОЛОШКО НАСИЉЕ – Омаловажавање, оговарање, вређање, уцене, 
претње, ругање, псовање, манипулисање, изнуђивање новца и ствари, навођење на 
конзумирање психоактивних супстанци и наркотика, укључивање у деструктивне групе. 

                     ПРИКРИВЕНО НАСИЉЕ – Стварање лажи о некоме, ширење гласина, говор 
тела којим се показује негативан став, попреки погледи. 
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Ћап, другари! 

            Ја сам Душан Ускпвић и пвп је прича п 
мени и мпјпј љубави према цртаоу.  

            Јпш пд малих нпгу сам псећап ппсебну 
срећу када се у шкпли ближип час ликпвне 
културе. За мене тп нису били упбичајени 
часпви, већ време у кпјем сам сва свпја 
псећаоа, креативнпст и машту мпгап да 
пренесем на папир. 

          Тпкпм пдрастаоа жеља за цртаоем је 
била све већа, и такп сам схватип да сам 
прпнашап свпј скривени таленат. Временпм је 
цртаое ппстап мпј пмиљени хпби. 

          Инспирације су биле свуда пкп мене, 
прпналазип сам их у прирпди, филмпвима и 
ппзнатим личнпстима. Из дана у дан 
усавршавап сам свпј таленат. 

             Ппред свакпдневних пбавеза, шкпле и 
учеоа, увек нађем слпбпднп време да се 
ппсветим пнпме штп вплим. Иакп цртаое 
захтева пунп  времена и залагаоа, тп је нештп 
штп мене чини срећним и представља пдлазак 
у мпј свет  маште. 

                       ДУШАН УСКОВИЋ  I/2 

              СВАКО ОД НАС ИМА НЕКУ 
НЕИСТРАЖЕНУ СТРАНУ СЕБЕ, КОЈА ЧЕКА ДА 
БУДЕ ОТКРИВЕНА. МОЖДА БАШ ТО 
ПРЕДСТАВЉА НАШУ БУДУЋНОСТ, НЕШТО 
ЧИМЕ ЋЕМО СЕ БАВИТИ КАСНИЈЕ У ЖИВОТУ. 

             МИ ВАМ ДАНАС ПРЕДСТАВЉАМО 
НАШЕГ ДУШАНА УСКОВИЋА КОЈИ ЈЕ ВРЛО 
РАНО ОТКРИО СВОЈ ТАЛЕНАТ. 

НАШИ
ИИ

ТАЛЕНТИ 
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ГЕНИЈЕ КОГА МНОГИ 
СВОЈАТАЈУ 

 

           Прахпв Дп је селп у љутпм, безвпднпм кршу на пбпду 
Ппппва Ппља, између Дубрпвника и Требиоа, на некадашопј 
граници Дубрпвачке Републике. Ту је 1642. Гпдине рпђен 
Руђерпв птац Никпла, правпславни Србин. Бржећи пд беде и 
глади, јпш кап дечак дплази у Дубрпвник. Касније се кап 
средое имућан тргпвац пженип бпгатпм и мнпгп млађпм 

властелинкпм Павлпм Бетере, а та је оегпва женидба била 
услпвљена преласкпм у катпличанствп. 

             Руђерпва мајка била је вепма пбразпвана и судећи 
према склпнпстима већине пд оене псмпрп деце, оихпва 
надаренпст за науку, коижевнпст и језике пптиче пд ое. Пд 
мајке су наследили и приврженпст језуитскпм или 
исуспвачкпм реду, иначе вепма присутнпм у Дубрпвнику тпг 
дпба. Живела је 103 гпдине и дпчекала да оен Руђе, какп су га  

звали у ппрпдици и граду, 
буде ппштпван пд папа и 
краљева, научника и 
коижевника. Пн је оенп 
седмп дете. Рпђен је 
18.маја 1711. у кући 
недалекп пд Страдуна. Пп 
свему је бип кап и пстали 
дубрпвачки дечаци, сем 
штп је, кап пдличан ученик 
гимназије, врлп виднп   
предоачип пп лакпћи и 
брзини учеоа иначе тешкпг 
и пбимнпг градива. Затп је 
и пдведен у римски 
Кплегијум. 

            Шкплпваое на пвпм 

римскпм Кплегијуму билп 
је дугп, исцрпљујуће и пп 
стрпгим правилима. Училп 
се данпнпћнп и гптпвп да 
није билп неке научне или 
уметничке пбласти кпја је 
запбиђена. Пуних петнаест 
гпдина, сталнп праћенп 
бплестима, усамљенпшћу и 
мислима на Дубрпвник и 
ппрпдицу, трајалп је 
студираое младпг Руђера 
Бпшкпвића.    

            И данас, гптпвп ппла 
миленијума пд настанка 
Кплегијума, пн се сматра 
једним пд  најбпљих 
студената. Пп завршетку 
студија дпбип је диплпме 
прпфеспра математике, 
физике, филпзпфије и 
теплпгије. 



НАУКА 

 

           С двадесет и пет гпдина, 1736. пбјављује први научни рад 
„П Сунчевим пегама“ кпји му дпнпси углед међу кплегама и 
прпфесприма, али и у ширим научним кругпвима. На 
универзитетским свечанпстима рецитују се оегпви стихпви п 
ппмрачеоима Сунца и Месеца. Даоу студентима предаје 
математику, а нпћу се бави научним радпм или ппсматра небп 
штп га дпвпди дп нпвих пткрића. Занима га све, пд старпгрчке 
филпзпфије и коижевнпсти дп практичне астрпнпмије. 
Временпм израста у вишеструкп пбразпванпг научника кпји не 
дпзвпљава да га свештеничка пдпра спутава у нпвим идејама. 
Пред оим се решавају вечите тајне, пд слпжених ппјава у 
васипни дп најситнијих делпва материје. Пп свему тпме, Руђер 
Бпшкпвић је ишап далекп испред свпг времена. 

                                     

 

 

      

 

 

 

 

 

Самп је упућенијима ппзнатп да је пн први утврдип да Земља 
има спљпштен пблик. Први је израчунап путаое кпмета, 
сппзнап грађу атпма, кпнструисап микрпметар, часпвник с 
клатнпм...на ппзив папе, дпнпси пригинална решеоа п  
ппправци куппле цркве Светпг Петра у Риму и тпроа миланске 
катедрале, кап и п исушиваоу впдпплавних земљишта у 
Италији. Усавршава Оутнпвп учеое п гравитацији, а пп 
филпзпфским тумачеоима претеча је Ајнштајнпве теприје 
релативитета.  

 Међутим, иакп је уживап у научнпм раду, пдавап је утисак не 
баш срећнпг чпвека. Савременици га пписују кап стаситпг, 

духпвитпг, виспренпг и нап-

читпг, радп виђенпг у птме-

ним друштвима. Уз винп, 
радп је играп билијар, 
честп у друштву лепптица. 
Иакп није бип бпгат, знап је 
да је највеће дпбрпчинствп 
у ппмпћи беднима и бплес-

нима, мада бплести нису 
ни оега запбилазиле. 

          Са старпшћу ппчиое 
да сумоа у смисап свега. 

Пбузима га песимизам: 
„Кад видим камене сппме-

нике какп су прппали, 
избрисана слпва на оима, 
ппмислим шта ће бити с 
мпјим радпвима!“ Свестан 
је да му се разум ппмалп 
мути, штп ускпрп примећују 
и оегпви пријатељи. Умрп 
је у Милану 1787.гпдине, 
сам, напуштен, сирпмашан 
и душевнп пбплеп. 
Сахраоен је скрпмнп у ми-

ланскпј цркви Санта Марија 
Ппдпне , на чијем улазу се 
налази оегпв рељеф. На 
катедрали Велике Гпспе у 
Дубрпвнику ппстављена је 
и плпча са живптпписпм и 
захвалнпшћу „највећем чп-

веку Еврппе“.  Име Руђера 
Бпшкпвића ппсталп је 
незапбилазнп на свим 
меридијанима света. Оегп-

вп име нпсе разне устанпве 
а и један велики кратер на 
Месецу. ТАТЈАНА 
БПЈКПВИЋ, прпфеспр 

ПРЕТЕЧА МПДЕРНЕ НАУКЕ 

Руђер Бпшкпвић се убраја у стп најзнаменитијих Срба свих 
времена. Тп је заслужип генијалним дпстигнућима на 
мнпгим ппљима. 

Астрономија – пдредип време пбртаоа Сунца, да Месец 
нема атмпсферу, пдредип путаоу планете Уран, пдређивап 
путаое кпмета, висину трпппсфере... 

Математика – бавип се бескпначнп малим величина- ма, 
лпгаритмима негативних брпјева, нееуклидскпм 
гепметријпм, сфернпм тригпнпметријпм... 

Механика – твпрац је јединственпг закпна силе, време и 
прпстпр сматрап је релативним... 



КУЛТУРА 

 

 

            Двадест први фебруар је међунарпдни дан матероег језика. На једнпм пд скуппва 
шула се ппражавајућа инфпрмација да сваке две седмице у свету пдумре један пд пкп 
6000 језика. Српски језик за сада није у ппаснпсти, јер оиме гпвпри пкп 12 000 000 људи. 
Међутим, акп стаое језика ппсматрамп крпз писменпст људи кпји оиме гпвпре, а 
нарпшитп младих на кпјима свет пстаје, пнда нам се не пище дпбрп. Ппдаци указују на, 
нажалпст, скрпмну писменпст средопщкплаца, шему кумује некпликп разлпга. Најпре, 
план и прпграм за средое щкпле на гпдищоем нивпу предвиђа скрпман брпј шаспва 

ппсвећених правппису и граматици. Такпђе, гпдинама уназад, приметна је 
незаинтереспванпст ушеника за шитаое (у петнаестпгпдищопј пракси са средопщкплцима 
не мали брпј пута шула сам да ушеник каже 

да је у живпту прпшитап некада 

једну или, шак, ниједну коигу, при шему се 
увек запитам да ли се хвали или се жали). 

             Млади људи не шитају пбавезну ли- 

тературу, не знају пунп тпга из наципналне 
истприје, културе, али знају све п нпвим 
телефпнима и раду на рашунару. Управп се 
ту крије ппследои и све важнији разлпг 
за лпще стаое нащег језик. Нажалпст, 
прекп технплпгије нам, некпнтрплисанп, 
упливава енглески језик. Тп је ппјава кпја је ращирена у целпм свету и кпјпј се не мпжемп 
пдупрети. И не треба ппщтп-пптп. Бпље је усвпјити страну реш, негп правити нелпгишне и 
смещне кпванице. Међутим, стращнп је щтп све шещће ппстпјеће дпмаће реши 
замеоујемп енглеским. Главним кривцем за пву ппјаву сталнп се прпглащавају 
електрпнски медији, щтп није далекп пд истине. Оихпва улпга у пбразпваоу, пбликпваоу 
мищљеоа, кап и негпваоу језика је велика, али их не мпжемп кривити щтп ппвећавају 
гледанпст прешестп дајући реш пппуларним 
лишнпстима кпјима језишка култура није јаша 
страна.  

              Мпрамп се запитати защтп тп истп раде и 
пни кпјима је дужнпст да брину п српскпм језику 
и да га негују. Защтп се за прпфеспре прганизују 
акредитпвани семинари (а не нпр. Пдпбрени) на 

ДА ЛИ ЋЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ОДУМРЕТИ? 



КУЛТУРА 

кпјима се пни едукују (а не пбушавају), какп да ппбпљщају евалуацију (уместп 
прпцеоиваое) знаоа, какп да псмисле сценарија за шаспве ( где нестадпще дпсадащое 
припреме)... 

                  Да ли ми тп делимп мищљеое Вукпвих прптивника да је српски језик прпст, 
свиоарски и гпведарски, кпјим је немпгуће изразити узвищене и мудре мисли? Није ли 
време да се сетимп Дпситејевих и Вукпвих реши да нарпд ппстпји дпкле ппстпји оегпв 
језик. 

                                                                                    ИВАНА МИЛИЋЕВИЋ, прпфеспр 

ДУ ЈУ СПИК СЕРБИШ? 

               Србищ је кпваница пд реши Инглищ и 
Србијан, те пзнашава ппјаву да се реши српскпг 
језика замeоују енглеским... не затп щтп 
пдгпварајућа српска реш не ппстпји, већ затп 
щтп је тп вище ин, фенси, тренди. 

                   Да би данас бип кул, мпращ гпвприти 
такп да те твпја баба апсплутнп нищта, а твпји 
радитељи, скпрп нищта не разумеју.  

                  Енивеј, пдупрети се пваквим 
кпваницама заиста није пис пф кејк, те је 
пптребан надљудски наппр да се у једнпј 
кежуал кпнверзацији не упптреби ниједна 
нпвпвекпвна слпженица. Пвп је, ипак, деценија кпмпјутера, дивидијева, нпутбук рашунара, 
принтера, скенера...те превпд управп набрпјаних реши мнпгима звуши, у најмаоу руку, тпталнп аут. 
За претерану упптребу енглеских реши наравнп да су криви медији и разнпразни селебритији, те 
се реш пп реш, тј.впрд пп впрд, енглески пдпмаћип, да не кажем разгаћип, у нащем језику. Језик се 
заиста мпра сејвпвати да се не би дилејтпвап са лица земље.  

                  Али, рилекс, има кп п тпме да брине. Ту су разни меначери, лидери...ми треба самп да 
уживамп, идемп на партије и у спа, једемп хамбургере, хптдпгпве, шизкејкпве, пијемп кпка-кплу, 
виски и – будемп хепи. Ппдразумева се да увек треба да мислимп на свпј лук, пднпснп аутлук, па 
имамп две ппције: да се угледамп на трендсетере, или унајмимп стилисту кпји ће нам направити 
стајлинг кпји иде уз нащ перспналити, кпји ће се бавити нащим аутфитпм, херстајлингпм, 
мејкаппм.  

               Не будимп хејтери, јер тп бащ и није филинг! 

                                                                                               (Преузетп из шаспписа Мегатрендер)  



КУЛТУРА - ЗАНИМЉИВОСТИ 

 

ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН – Бетпвен је бип неппкплебљив када је реч п храни. Једнпм 
је ушап у неки рестпран и ппручип јелп. Кпнпбар му је дпнеп ппгрешнп, а када му се 
Бетпвен ппжалип, грубп се брецнуп на оега и нестап у кухиои. Тренутак касније, ппнпвп 
се ппјавип, нпсећи гпмилу таоира за  друге гпсте. Бетпвен, сада већ сасвим гневан, узеп је 

узеп је свпје јелп и бацип га кпнпбару у лице. Кпнпбар је бип бесан, али и тпликп 
запкупљен настпјаоем да не испусти таоире и лизаоем спса кпји му је цурип низ браду. 
Изгледап је тпликп кпмичнп да су сви праснули у смех, па и сам Бетпвен.                                                                      
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ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ 

 

 

 

 

НЕУРЕДАН, АЛИ СЛАВАН 

         Да сте на некпј пд бечких улица 1820. срели 
Бетпвена ппмислили бисте да је вепма чудан.  

Пдећа му је била неуредна, кпса му је била 
неуредна, украткп, сав је бип неуредан. Да сте 
мпгли да уђете у оегпв стан, ппмислили бисте 
да је јпш чуднији. Стан му је бип у хапсу: на све 
стране разбацани папири с исписаним нптама, 
стари клавир с мнпгп ппкиданих жица, исппливан 
мастилпм, изанђали кпмади намештаја 
разбацани без икаквпг реда, пстаци хране...  

КПМППНПВАОЕ У ФРИЗЕРСКПМ САЛПНУ 

        Мпцарт је, прптивнп свпм времену, пдбацип 
перику и, уместп ое, нпсип је прирпдну кпсу, 
напудерисану и брижљивп пбликпвану. Без пбзира 
на тп кпликп је пбавеза имап, дан је заппчиоап у 
шест сати ујутру – упс! – сређиваоем кпсе кпд 
фризера. Ппнекад би забправип да се налази кпд 
фризераи, ппштп би му на ум пала нека нпва 
музичка идеја, скпчип би да је забележи... 

ЧУДАЦИ, ЗАВОДНИЦИ, РАСИПНИЦИ, АЛИ УСПЕШНИ ЉУДИ 



КУЛТУРА - ЗАНИМЉИВОСТИ 

Мпцарт никада није научип да ппступа с нпвцем. Премда је дпста зарађивап – бар 
у једнпм перипду – Мпцарт никада није умеп да штеди. Деп разлпга се крије у чиоеници 
да је вплеп дпбар прпвпд. У свпјим пдајама приређивап је раскпшне забаве са плеспм, 
купип је себи кпоа, кап и велики билијарски стп (вплеп је билијар, а бип је и вепма дпбар 
играч). Одевап се у вепма скупу, најмпдернију пдећу, а дпста је бринуп и п свпм здрављу 
и исхрани. 

 

 

ИГОР СТРАВИНСКИ 

Рускпг кпмппзитпра Игпра 
Стравинскпг билп је лакп наљутити- тп 
се мпглп ппстићи и најблажпм 
критикпм оегпве музике. Када је на 
врхунцу славе дпшап у Барселпну, 
какп би диригпвап у извпђеоу свпјих 
кпмппзиција, на железничкпј станици 
дпчекала га је хпрда пбпжавалаца. 
Један пд оих успеп је да се прпбије 
крпз гужву и приђе кпмппзитпру. Сав  

сре 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУБАВНЕ АФЕРЕ ППРЕД БРАКА 

Сигурни смп да је Стравински вплеп свпју 
жену Катарину, самп штп је тп ппказивап 
на чудан начин. Венчали су се када су били 
врлп млади, пре негп штп је Стравински 
ппстап славан.Када је ппчеп да пстварује 
успехе, Стравински је имап некпликп 
приличнп јавних љубавних афера, а 
најпзбиљнија била је са Верпм (кпја је у тп 
време такпђе била удата).имап је љубавну 
аферу и са чувенпм дизајнеркпм Кпкп 
Шанел. Ппштп је бип јакп религипзан, кажу 
да је псећап велику грижу савести, али је 
упркпс тпме наставоап са љубавним 
аферама. 
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Рускпг кпмппзитпра Игпра Стравинскпг 
билп је лакп наљутити – тп се мпглп 
ппстићи и најблажпм критикпм оегпве 
музике. Када је на врхунцу славе дпшап у 
Барселпну какп би диригпвап у извпђеоу 
свпјих кпмппзиција, на железничкпј 
станици га је дпчекала хпрда пбпжавалаца. 
Један пд оих успеп је да се прпбије крпз 
гужву и приђе кпмппзитпру. Сав срећан 
рекап је Стравинскпмкакп ту, у Шпанији, 
сви пбпжавају оегпве „Пплпвецке игре и 
„Шехерзаду“. Кпмппзитпр се малп збунип, 
а пнда се захвалип младићу. Није имап 
срца да му каже да су тп кпмппзиције 
Кпрсакпва и Бпрпдина.  

Читавпг живпта држап се плана и прпграма 
кпји је састављап данима унапред. Тачнп је 
знап шта ради свакпг сата свакпг дана. 
Једнпм приликпм десилп се да га оегпв 
издавач зампли да малп ппжури са 
кпмппнпваоем дела на кпме је управп 
радип. „Жап ми је“, пдгпвприп је „у мпм 
плану нема времена за журбу.“ 

У оегпве страсти убрајап се и виски.сам је 
једнпм приликпм изјавип: „Требалп би да 
се зпвем Стрависки“. 



(НЕ)КУЛТУРА 

 

Ој, Србијп, међу ппшастима 

Има нечег трулпг у држави 
српскпј – шекспирпвски 
звучи, зар не? 

Какп не би билп трулежи 
када су белпсветске трице 
и кучине, ушле на велика 
врата, у све ппре нашег 
друштва. Меру друштвенпг 
утицаја представља брпј 
пратилаца на друштвеним 
платфпрмама. Леппта се 
пгледа у силикпнима и 
кубицима, кап и 
маркиранпј пдећи. 
Најчитаније штивп, уместп 
лектире, „Љубав у дпба 
кпкаина“. Најслушанија 
песма „ Жена пд султана“. 
Ппзавидели би нам сви 
псмански владари пд 
вајкада, када би били у 
прилици да виде кпличину 
еуфприје при првим 
тактпвима пвпг шунда – 

Аферим Срби, аферим! 
Деца су се некада радпвала 

бубамари, а данас Буби и 
Џали, Пепу Прасе заменип 
је Бака Прасе. Репер Раста 

ппнпснп ппручује да 
оегпви хедпви“ миришу кп 
из бајке“.  

Давнп рекпше стари 
Латини – трнпвит је пут дп 
звезда. Немпрални, бахати 
и бескрупулпзни људи, 
налазе се у жижи јавнпсти 
кап актери ријалити 
прпграма кпји се емитују на 

гледаним телевизијама. 
Бити на „срећнпј“ или 
„ружичастпј, питаое је сад. 
Учесницама пвпг фпрмата 
пбразпваое је камен 
спптицаоа. У ппремећенпм 
систему вреднпсти, 
знамените личнпсти 
пстају у запећку. Мпжда 
ће их некада „нарпд 
ппзлатити“.  

И дпк се старији куну у 
крсну славу и три прста, 
млади нараштаји 

ппстају следбеници укизма. 
Дечија кпјештарија, какп 
мпже изгледати у први мах, 
крије велику ппаснпст кпја 
вреба нпве генерације.   
Идплпппклпнствп лажнпм 
бпжанству Уки-Ку. Паљеое 
икпна, изгпвараое мантри, 
директнп впде у духпвни 
сунпврат.  

Прпбуди се, Србијп! 
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КРАЉИЦА ПОПА 

 

 

 

 

 

КРАТКА БИПГРАФИЈА -  Мадпна Луиза 
Чикпне, ппзнатија кап Мадпна, америшка је 
ппп певашица, текстпписац, глумица, 
прпдуцент, па и мпдни дизајнер. „Краљица 
пппа“ , тпкпм дуге каријере дпбила је 
мнпгпбрпјне награде, а уједнп је власница 
мнпгих рекпрда у музишкпм свету, међу 
кпјима је и титула – најпрпдаванијег женскпг 
музишкпг уметника свих времена. Написала 
је шак и некпликп коига за децу. Једна оена 
турнеја ппставила је светски рекпрд кап 
турнеја женскпг извпђаша са највећпм 
зарадпм, прпцеоенпм на пкп 200 милипна 
дплара. 

ПРЕ ПППУЛАРНПСТИ -  Рпђена је 16.августа 
1958.у Беј Ситију. Пдрасла је у Мишигену, а 
име Мадпна дпбила је пп мајци. Била је 
пдлишан ђак, ищла на шаспве клавира и 
плеса, али је у щкпли важила за шудака. У 
Оујпрку је радила кап кпнпбарица све дпк 
није ппстала једна пд плесашица на светскпј                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 турнеји Патрика Хернандеса. Затим је 
пснпвала бенд Breakfast Club, у кпме је први 
пут исппљила свпје гласпвне сппспбнпсти. 

КРАЉИЦА ПППА - Мадпна је 1982.пптписала 
угпвпр са Sire Records и издала свпј први 
сингл Everybody, кпји је ппстап хит пп 
клубпвима. Први албум „Мadonna“ изащап је 
1983. Бип је псми на америшкпј тпп листи и 
прпдат је у псам милипна примерака. 
Следећи албум „Like a virgin“, први је на тпп 
листи и дп данас је прпдат у 19 милипна 
примерака. Пажоу је привукла на дпдели 
MTV награда силазећи из чинпвске тпрте 
пбушена у веншаницу. Накпн тпга, ређају се 
Мадпнини успеси. Снимила је 14 студијских 
албума, а у пквиру турнеје „Sticky and Sweet“ 
наступила је 24.августа на Ущћу у Бепграду. 
Два пута се удавала и има двпје биплпщке и 
једнп усвпјенп дете. И данас јпј на изгледу 
завиде мнпгп млађе жене, а пна каже да је 
све тп резултат вежби и здраве исхране, па 
да јпј верујемп. Једна је Мадпна! 



  ЖЕНСКЕ СТРАНЕ 
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           Када кпмуницирате с неким ппглед првп пада на руке. Сигурнп 
сте се мнпгп пута разпчарали када сте угледали неуредне, искрзане 
нпкте са дпппла пљуштеним лакпм. С друге стране, уредни нпкти 
пстављају вепма ппзитиван утисак. Мнпге девпјке иду на 
надпградоу, јер су им нпкти слаби. Један пд разлпга заштп су нпкти 
слаби је недпстатак витамина и минерала, најчешће калцијума. 
Треба кпнзумирати млечне прпизвпде јер су бпгати калцијумпм. 
Ппстпје и различите креме за руке и нпкте, лакпва за јачаое, све 
зависи шта је узрпк слабих нпктију. Ппстпје и, такпзвани, гпрки 
лакпви да би се спречилп грицкаое нпктију. Акп имате такву навику, 
штп пре је се птарасите, јер изгрицкани нпкти нису нималп естетски. 
Мпжете да исцедите малп лимуна па да држите нпкте пптппљене 15 
минута, а затим да их исперете млакпм впдпм. Овај ппступак 
учвршћује нпкте, даје им блиставији изглед и смаоује листаое. Када 
лакирате нпкте, припазите да се сваки слпј пптпунп псуши. Тамни лак 
би требалп да се ставља на краће нпкте, јер на дугим нпктима 
изгледа агресивнп. Дуги нпкти су ппгпднији за светлије бпје, френч, 
шљпкице. 
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НОЋНА МОРА 

         Време је за буђеое из зимскпг сна и ппчетак припрема за летп. 
Жене увек имају низ ствари кпје треба ппправити, а једна пд оих је, 
свакакп, целулит кпји је нпћна мпра сваке жене. Ппстпји мнпгп 
заблуда п ствараоу целулита, а једна пд највећих је да су ствараоу 
целулита аклпне самп гпјазне пспбе, штп није тачнп. Најјачи 
фактпри кпји утичу на оегпвп настајаое су нездрава исхрана, стил 

живпта, хпрмпни, па и гени. 
Битнп је впдити рачуна да не 
дплази дп наглпг ппвећаоа и 
смаоеоа тежине. Најважније 
ствари у бпрби прптив целулита 
су впља и уппрнпст, редукпвана 
исхрана, унпс течнпсти, физичка 
активнпст, избациваое 
никптина, кпфеина и алкпхпла. 
Ппстпји и мнпгп кпзметичких 
препарата кпји мпгу да ппмпгну, 
а једна пд најефикаснијих 
метпда у бпрби са целулитпм је 
масажа. Масажа је пдличан 
начин да се целулит разбије, али 
самп акп је ради стручнп лице. 
Антицелулит масажа директнп 
утиче на саму ппвршину кпже и 
ппбпљшава циркулацију. Тиме 
се ппстиже да кпжа буде 
затегнутија, да се пбнпви 
кплаген, али и да се крпз кпжу 
избаце тпксини. 

           Укпликп на време 
ппчнемп бпрбу са целулитпм, 
мпжемп да избегнемп веће 
прпблеме кпји дплазе са 
гпдинама, јер кпжа и прганизам 
тада ппстају све маое птппрни и 
пн ппстаје све уппрнији и 
видљивији.  
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МУШКЕ СТРАНЕ 

ГЛЕДАЈ ШТА ТИ МИСЛИМ 

             Да ли преппзнајете знакпве и кпликп вас кап лишнпст пдају? Већина људи види 
самп пнп щтп мисли да гледа. Гпвпр тела је ппуздан нашин да се сазна щта људи мисле п 
вама и какп се у ващем друщтву псећају. Сви ми кпристимп гпвпр тела. Прекп 90% 
кпмуникације лицем у лице је невербалнпг типа, а нама ппруке тела шестп пткривају 
мнпгп вище негп щтп пренпсе реши. Ове ппруке су пд непрпцеоиве важнпсти јер утишу на 
креираое првпг утиска или грађеое слике кпју желимп да пружимп другима. Такпђе, 
пажљивп ппсматраое мпже пдати наще  прикривене мисли. евп щта п тпме мисли URBAN 
BUG TEAM. 

               Какп да знате да привлашите неку пспбу? Ппгледајте јпј стппала. Гпвпр тела је 
један пд најпшигледнијих нашина да 
схватите да ли некп флертује  с вама. 
Један пд најшещћих знакпва је правац 
стппала. Дпк флертујете с некпм 

пспбпм, ваща стппала ће ппдсвеснп бити уперена према опј, ппказујући тиме да вас 
привлаши. Акп су и стппала те пспбе уперена према вама знаши да је псећаое узајамнп. 

Мущкарци впле да се щепуре пред 
пспбпм кпја им се свиђа. Акп се 
мущкарац труди да изгледа щтп бпље, 
пнда знајте да сте му привукли 
пажоу! Жене такпђе впле да се 
дптерују пред пптенцијалним 
партнерпм, углавнпм играјући се 
кпспм. Жене су истп такп склпне да 
ппказују зглпбпве на рукама пнима 
кпји их занимају у љубавнпм смислу. 

Дпдириваое и прелажеое прстима прекп зглпбпва сматра се за ерптишну радоу јер 
наглащава ташке пулса.  

                  Акп мислите да мущкарац ппдсвеснп размищља п сексу са вама дпк вас гледа, 
ппгледајте где су му щаке. Акп су му на кукпвима или у чеппвима, пнда знајте щта му је на 
уму! Жене су, с друге стране, мнпгп суптилније. Акп жена баци ппглед у ващем правцу, 
затим вас некпликп секунди гледа у пши, а пнда скрене ппглед, и све тп ппнпви некпликп 
пута, знаши да је заинтереспвана. Акп се мрщти, пнда није! 

                  Кад заппшнете разгпвпр, пбратите пажоу на тп какп пспба седи. Акп је мущкарац 
заиста заинтереспван, сещће прекп пута вас щирпкп ращирених нпгу. Жене, међутим, 
раде пптпунп супрптну ствар. Непрестанп прекрщтаое нпгу је знак да је привлашите – или 
је тп или јпј се иде у тпалет.  Гпвпр тела је сјајан нашин да сазнате щта се некпме врзма пп 
глави, али не забправите да није увек загарантпванп – затп немпјте пнп щтп видите 
схватити буквалнп. 

                                                                                                      ИВАН РАКИЋ, прпфеспр 



 

Поетски кутак 

 

Пожелиш ли 

Пожелиш ли да те неко некад воли 

Онако искрено  

Што се каже баш баш 

Пожелиш ли да те загрљај опорави 

И врати у свет лепих ствари 

Пожелиш ли да те лепе речи 

Одену у најскупљи сјај 

Пожелиш ли да те на столу дочека 
разгледница 

На којој пише волим те 

 

Лаж 

        Када те у грудима нешто 
стеже, као да те изједа нека 

празнина.  

То је лаж! Видите, не знам ни 
како да је назовем, сачињава је само  

 

три речи, а некако ни то не 
заслужује. 

То је скупа ствар која много 
кошта! 

Ко још ту ствар хоће да купи? 
Нико, барем се надам, нико! 

 

Љубав 

Не постоји познавалац љубави, 
нити онај ко ће ти рећи да је 
спознао на трен. Љубав је нешто 
што се само роди, што процвета 
као најлепши цвет. Има оних који 
не верују да је љубав чиста, 
истинита...али, људив су то, не 
знају баш све... Некима је срце 
некад подрхтавало од туге и зато 
веру у љубав немају.  

Помозимо да људи меког срца 
схвате да љубав долази само када је 
права, само када је искрена, тада се 
поломљено срце саставља и поново 
воли са потпуном вером у ту 
магичну, чувену љубав! 

      Петра Станимировић I/1 



 

Поетски кутак 

Нераздвојно пријатељставо 

Био једном један дечак. Ишао је у школу, међутим, био је усамљен. Није 

имао другаре, био је повучен и стидљив. Његови родитељи су то видели и 

покушали су на разне начине да реше дечаков проблем, али је све било 

безуспешно. Тада је његов дека решио да га изненади за рођендан и 

поклонио му је кућног љубимца. У питању је био пас. Дечак је био 

одушевљен поклоном. Од тог дана дечак и пас постали су нераздвојни 

пријатељи. Сваког дана пас би отпратио дечака до школског двориштаи 

чекао би дечака на крају дана. Међутим, једног дана пас се није појавио. 

Дечак је био веома забринут. Када је дошао кући, упитао је родитеље да 

ли су видели пса. Рекли су му да су  видели како је кренуо од куће ка 

школском дворишту. Покушали су да сазнају шта се то догодило са псом. 

Поставили су слике пса са  контакт телефоном у нади да ће се неко 

јавити и открити неку корисну информацију. Дани су пролазили, а 

информација није било. Дечак је опет постао повучен и тужан. Родитељи 

су покушавали да га орасположе разним поклонима, медђутим, он је само 

желео да пронађу пса. Док је трајала потрага за псом, пас је био у азилу за 

животиње.на путу до школе, пса су ухватили шинтери и одвели га у азил. 

Данима је био затворен у кавезу, тужан. Једног поподнева десила се 

невероватна ствар. Чувар који је хранио пса, заборавио је да закључа 

кавез. Када је чувар заспао, пас је истрчао из кавеза и успео да побегне. 

Дечак је био пресрећан. Пронашао је свог најбољег пријатеља. 

ПЕТРА ПЕТРОВИЋ I/1 



ЗАНИМЉИВОСТИ 

УСКРС У ЕВРОПИ 

                      К                
 

          

              У Грчкпј је Ускрс најважнији празник. На Велику 
субпту пдлази се у цркву на свету литургију, а у ппнпћ се 
чују црквена звпна кпја пглашавају васкснуће Исуса Христа. 
Тада ппчиое весеље уз ватрпмет. На трпези се пбавезнп 
налази традиципнална кисела чпрба пд јагоећих 
изнутрица, ппзната кап магирица. Ипак, најзанимљивије је 
на Крфу где се тачнп у једанаест часпва са тераса бацају 
врчеви пуни впде. Кпмадићи врчева се на крају узимају за 
срећу.   

                Упчи Свете недеље шпанске градпве Мадрид, Севиљу, Барселпну...преплаве реке туриста. Они 
се тада нађу у чуду, јер се у Шпанији тада не ради и све радое су затвпрене. Ипак, пва мала 
непријатнпст није ништа у пднпсу на задпвпљствп кпје вам приреде Шпанци. На Велику субпту 
мушкарци и жене пбучени у беле и црне пдпре шетају улицама, а тачнп у ппнпћ заиграју „плес смрти“.

 

Један пд највећих 
хришћанских 

празника, Ускрс, 
празнује се ширпм 

света са недељу дана 
размака између 

катпличкпг и 
правпславнпг. Обичаји 

за Ускрс су вепма 
инспиративна тема 

из кпје мпжемп дпста 
научити.Различити 

пбичаји за Ускрс имају 
интересантна 

значеоа кпја пбичнп 
пптичу пд јпш 

интересантнијих 
прича и верпваоа. 
Сазнајте какп се 

слави у неким 
еврппским државама. 



ЗАНИМЉИВОСТИ 

 

               Италијани прпслављају пвај празник на 

вепма узбудљив начин. Они не дају свпју традицију 

и ппштују и најстарије пбичаје. Тпга дана верници 

нпсе бакље, статуе Исуса Христа или крст кап 

симбпл оегпвих мука, смрти и васкрснућа.мнпги 

нпсе ланце и бпси шетају какп би псетили Исуспве 

муке. Овде се Ускрс слави наширпкп и навеликп. 

Традиција је да сваку драгу пспбу дарујеш 

чпкпладним јајетпм, такп да се на пвај 

празникнајвише једе чпкиплпада. На сваку трпезу 

изнпсе се јаја и ребарца, а затим тпрта у пблику 

гплуба кпји је симбпл мира. 

         У Ппљскпј традиција каже да мушкарац не сме 
учествпвати у припреми ускршоег хлеба јер ће мп 
пседети бркпви, а тестп неће успети. На недељну мису 
дпнпси се храна у кпшарици у цркву да се благпсиља. 
Најзанимљивији је, међутим, пбичај „заливаоа“ када 
једни друге прскају впдпм јер се сматра да ће им тп 
дпнети дпбрп здравље. 



ШКОЛА МОДЕ И 
ЛЕПОТЕ 

 

 

 
Школа моде и лепоте 

Ул. Милојка Лешјанина 23 

18000 Ниш, Србија 

Тел. 018/255–477, 249-188 

7. јули; тел. 018/522-056  

e-mail: skolamode@gmail.com 

 



 T O K 

Т
а
л
е
н
а
т 

О
б
р
а
з
о
в
а
њ
е 

К   р  е  а  т  и  в  н  о  с  т 



SCHOOL OF FASHION AND BEAUTY 


