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РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Школа моде и лепоте је и ове школске године поновила планирани упис пет одељења, 

распоређена у три подручја рада. Ради се о одељењима: женски фризер, комбиновано 

мушки фризер и педикир-маникир, козметички техничар, комбиновано масер и 

здравствени неговатељ и модни кројач-дуално образовање. 

Како се сваке године број ученика који завршавају основну школу смањује, а ми успевамо 

да повећамо број ученика у школи, задовољни смо реализованим уписом. 

Циљ нам је да упишемо још неко одељење на четвртом степену, као што су санитарно-

еколошки техничари који су потребни привреди града и републике. 

Такође, тежња је да повећамо број модних кројача за којима је потреба привреде, 

односно компанија до 2000 радника. 

Свакодневно се исказују потребе за фризерима, козметичарима и здравственим 

неговатељима. 

Због свега тога, сматрам да је наша школа врло атрактивна и интересантна за будуће 

генерације ученика и њихове родитеље. 

Наставници и стручни сарадници су поред редовних обавеза наставе учествовали и у 

разним ваннаставним активностима: пројектима, радионицама, трибинама, 

семинарима, као и такмичењима, како школским тако и републичким. Били су врло 

запажени и успешни, чиме сам посебно задовољан. 

 Деветог маја школа  слави 136 година успешног постојања, а тежња нам је да трајемо 

бар још толико. 

 

 

 

                               

Директор школе: Славиша Михајловић,проф. 

 



 

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ 

Пролазе векови. Попут Андрићевих мостова неке грађевине трају и опстају, боре се са 

захтевима нових времена. Једна о њих је и наша школа, Школа моде и лепоте, а та 

борба траје већ два века. 

Године 1883.г. чланице Нишке женске подружине основале су Женску школу за вез и бело 

рубље. 

 

  

Током година, школа је доживела велики број промена и реформи и још три пута 

променила своје име. 

Деведесетих година прошлог века носила је назив Стручна школа Филип Кљајић, а 2007.  

године добила је име које и данас носи – Школа моде и лепоте, у складу са подручјима 

рада и образовним профилима. 

Три су подручја рада која нудимо нашим ученицима: Текстилство и кожарство, Личне 

услуге и Здравство и социјална заштита, у оквиру којих данас имамо више атрактивних 

образовних профила: Модни кројач, Моделар одеће, Женски фризер, Мушки фризер, 

Педикир-маникир, Козметички техничар, Санитарно-еколошки техничар, Масер и 

Здравствени неговатељ. 

Наши ученици учествују на такмичењима у својим струкама и са њих доносе пехаре и 

дипломе као доказ квалитета. Прошле године, као домаћини Републичког такмичења у 

подручју Личних услуга освојили смо Прво место, а и ове године планирамо учешће на 

Републичким такмичењима у сва три подручја рада. 

                

 



XXII Републичко такмичење и смотра женских и мушких фризера         

и     XIII Републичко такмичење и смотра маникира 
 

14 и 15 априла 2018.године Школа моде и лепоте била је домаћин  XXII Републичког 

такмичења и смотре ученика женских и мушких фризера и XIII Републичког такмичења 

ученика  маникира. 

Угостила је 14 школа из Србије и показала се као добар организатор и домаћин. 

 

Такмичење је организовано у великој сали Официрског дома у Нишу. 

           
 

У суботу, 14. априла 2018. године, на самом почетку организован је састанак комесара 

такмичења, Живић Драгана и наставника школа такмичара и обављен договор о 

правилности жирирања такмичења. Од 900 обављено је отварање такмичења од 

стране директора, школе домаћина, Славише Михајловића, представника града Ниша, 

већника и државног секретара Алексов Светозара, директора Регионалне привредне 

коморе Милићевић Александра, представника Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, просветне саветнице Јасмине Гејо и председнице Пословног 

удружења школа личних услуга Веселинке Животић. 

Такмичило се укупно 14 школа. 

 



                                                                          

У конкуренцији женских фризера учествовало је 13 школа са укупно 24 такмичара.            

У конкуренцији мушких фризера учествовало је 9 школа са 16 такмичара. 

У конкуренцији маникира учествовало је 5 школа и 5 такмичара, по један из сваке школе. 

Женски фризери су се такмичили у три категорије:  

1. Високо степенасто шишање – 60 минута 

2. Слободна креација претходно ошишане косе - 30 минута 

3. Пунђа – 60 минута 

 

 

Мушки фризери су се такмичили у две категорије: 

            1.Шишање средње класичне фризуре са елементима моде- 45 минутa 

           2. Модерно обликовање-креација претходно ошишане косе- 40 минута 

 

Ученици маникири су се такмичили у једној дисциплини- слободна креација на тему: 

„Чаробни свет цртаног филма“ -90 минута. 

 



 

Такмичење је кренуло око 1000 , трајало по утврђеној сатници до 1700. Завршетак је 

обележен ревијом фризура.  

                                                                                                                                                                        
Цео ток такмичења пропраћен је медијски. Манифестација је била отворена за госте и 

грађане Ниша, можемо рећи и добро посећена и протекла у најбољем реду. 

 У недељу, 15. Априла 2018. Године, око 1030 организован је семинар за наставнике и 

ученике школа од стране директора Козметичке куће ,, Rad- cat „ Митије Тавчара. 

 

Од 1200 обављено је проглашење победника такмичења, као и затварање такмичења и 

испраћање гостију. 

 



Награђени ученици школе: 

Женски фризер: Николић Кристина за освојено Прво место за први рад, Треће место за 

први, други и трећи рад, а екипни пласман школе је Прво место. 

Мушки фризер: Милчић Димитрије за освојено Друго место за први рад, Друго место за 

други рад, а екипни пласман школе је Друго место. 

Маникир-педикир: Петровић Марија за освојено Прво место за слободну креацију, а 

екипни пласман школе је Прво место. 

Укупан пласман школе је Прво место у Републици Србији. 

Наставници ментори: Дабић Бисерка ( Николић Кристина и Асковић Марија ), Динић 

Љубиша ( Стојановић Младен ), Марковић Малина ( Милчић Димитрије ) и Стојадиновић 

Данијела ( Петровић Марија ). 

 

Утисци већине присутних су да је такмичење организовано на високом нивоу, да је 

протекло беспрекорно и да смо се показали као прави домаћини. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школско такмичење ученика личних услуга 

07. децембра 2018.године у школским салонима одржано је 26. школско такмичење 

ученика личних услуга. 

Женски фризери такмичили су се у 3 рада: Степенасто шишање, слободна креација и 

вечерња фризура. У конкуренцији 8 ученица, прво место освојила је Петровић Андријана-

одељење III-1, друго место освојила је Јовановић Сања-одељење III-1. 

 

Мушки фризери такмичили су се у 2 рада: Класично шишање и креација. У конкуренцији 4 

ученика, прво место освојио је Ђорђевић Мартин-одељење III-2, друго место освојио је 

Јанковић Михајло-одељење II-4. 

                 

Маникири су се такмичили у сликању ноктију на тему јесен. У конкуренцији 4 ученице, 

прво место освојила је Петровић Марија-одељење III-2. 

                

Ови ученици учествоваће на Републичком такмичењу у Новом Пазару. 

 

 



XXIII Републичко такмичење и смотра ученика женских и мушких 

фризера и XIV Републичко такмичење и смотра ученика маникира 

И ове године, Школа моде и лепоте из Ниша учествовала је, традиционално, на 

Републичком такмичењу ученика личних услуга које је организовано 05. и 06. априла 2019. 

године у Новом Пазару. 

У конкуренцији 12 средњих школа из Србије, ученици школе постигли су запажене 

резултате:   

Женски фризери Јовановић Сања и Петровић Андријана су екипно за израду пунђе 

освојили 3. место. 

Мушки фризери Ђорђевић Мартин и Јанковић Михајло су појединачно освојили 3. и 4. 

место и екипно два 3. места.  

Маникир Петровић Марија је појединачно и екипно освојила два 2. места. 

На основу тога, Школа моде и лепоте је екипно освојила 2. место.  

Постигнути резултати су одлични, а тиме смо показали да смо у самом врху школа у 

Србији. 

Заслужни ментори-наставници: Јанковић Сузана, Динић Љубиша, Марковић Малина и 

Стојадиновић Данијела, а помагали и остали наставници актива личних услуга. 

                  

                                                                                                                       

                                                   Директор школе: Славиша Михајловић, проф. 

 

 

 



Пети Спортфест -  Медијана 2018 

У организацији Градске општине Медијана од 24. до 28. септембра 2018.године 
организована је по пети пут спортска манифестација Спортфест.  
 
У њој  учествује око 800 такмичара, ученика из 10 основних и 12 средњих школа са 
подручја највеће нишке општине. Такмичење које афирмише школски спорт, здрав начин 
одрастања и живота одржава се уз техничку подршку Основне школе „Душан Радовић“ 
и Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу. 
 
Ради се о такмичењима ученика у малом фудбалу, баскету, одбојци, рукомету и 
атлетици.  

 

Школа моде и лепоте учествовала је у пуном саставу и на овој манифестацији  
постигла запажене резултате: једно друго и  треће место у атлетици и малом 
фудбалу, неколико четвртих и петих места у осталим дисциплинама.  На основу тога 
можемо рећи да смо задовољни и да је могло бити и боље да се нису појавиле неке 
неправилности.  Ученике су водили наставници физичког васпитања: Марјановић 
Славица и Илић Миљан.  
 

 

Актив наставника физичког васпитања 

 



Жене у предузетништву 

11 децембра 2018.године у сали Симфонијског оркестра одржана је велика трибина на 

тему: ,, Учешће жена у предузетништву“. Организатор трибине је град Ниш.  

Учествовали су и ученици и наставници школе, као добри сарадници у разним 

заједничким активностима. То је запажено и медијски пропраћено. 

 

  

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Пројекат ,,Нисте сами” 

                                                                                                                                                                                                     

Пројекат „НИСТЕ САМИ „ се спроводи под покровитељством Председнице Нaродне 

скупштине Републике Србије, Маје Гојковић, Уницефа и Министарства за рад, 

запошљавања, борачка и социјална питања.  

Ова трибина има за циљ превазилажење предрасуда према младим особама са 

проблемима менталног здравља и инвалидитетом. 

Ученици школе су заједно са кординатором Тима – психологом школе Радмилом Илић 

присуствовали трибини која је организована у Скупштини града Ниша, 29. Новембра 

2018.г. 

 

 

Тим за инклузивно образовање 

 



Сарадња школе са ГИЗ на пројекту: Национални дијалог 

за запошљавање младих 

 

Министарство омладине и спорта Републике Србије и Нишка канцеларија за младе уз 

помоћ GIZ Deutsche  Gesellschaft  fur Internacionale Zusammenarbeit GIZ GmbH , данас су у 

Официрском дому организовали консултације око пројекта НАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛОГ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ – НОВИ ПРИСТУПИ, НОВИ ИЗАЗОВИ. 

Један од YЕP пројектних задатака је да се формализује сарадња партнера у локалној 

заједници и омогући структурирани дијалог који ће водити суштинским променама 

националне и локалне политике за младе. 

 У име Школе моде и лепоте састанку су присуствовали: директор школе проф. Славиша 

Михајловић са сарадницима Миливојевић Јулијаном и Живковић Весном. 

 

      

 

Тим за пројекте и каријерно вођење 

 

 

 



Дуално образовање 

 

Дуално образовање не желимо да уведемо за цео систем стручног образовања, већ само 
у оним подручијима рада у којима постоји велика потреба привреде, каже Ана 
Стојановић, руководилац Центра за дуално образовање. 

Значај дуалног образовања за Србију била је тема састанка који је одржан у Регионалној 
привредној комори Ниш са директорима нишких стручних школа и представницима 
Центра за дуално образовање као и представницима ГИЗ пројекта. 
Циљ састанка је била промоција дуалног образовања како би се и привредници и школе 
упознали са свим предностима које овај систем образовања доноси. 

" После три године од имплементације имамо прву генерацију ученика која је завршила 
по овом програму и већ имамо хиљаду ученика који се школују у систему дуалног 
образовања, у 17 школа и око 60 компанија. Након овог трогодишњег искуства, стекли 
су се сви услови да дуално образовање постане део формалног образовања" додала је 
Ана Стојановић. 

Закон о дуалном образовању је тренутно у припреми . Ускоро ће се наћи на јавној 
расправи а сва су очекивања да ће ускоро бити усвојен и односиће се не на ову, већ на 
наредну школску годину. 

Законска решења дуалног образовања подразумевају и одређену финансијску награду за 
ученике који су на пракси у одређеним фирмама и предузећима јер овим системом учења 
на раду они такође привредују. 

"Тренутни дефицит за кадровима постоји у текстилној, машинској и 
електроиндустрији и управо су то области рада у којима се и започело са увођењем 
дуалног образовања", напомиње директор стручне Школе моде и лепоте, Славиша 
Михајловић. 

Фирме које подржавају овакав систем образовања су спремне и да средњошколцима по 
дипломирању понуде радна места. 

 



Сарадња са Аутономним женским центром 

и удружењем Ромкиња Освит 

Сарадња школе са АЖЦ  и удружењем Ромкиња Освит отпочела је 2016. године и у 

континуитету траје већ три године. За то време организован је велики број семинара, 

радионица и трибина, како за ученике тако и за наставнике. 

 

И ове године имали смо неколико заједничких акција у оквиру пројекта ,, 16 дана 

активизма у борби против насиља над женама и децом“. Једна од њих је учешће ученика 

и наставника у акцији борбе против сексуалног злостављања деце. 

 

 

19. октобра 2018.године, перформансом у центру града, обележили смо Дан борбе 

против трговине људима. 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

 

 

 



Пројекат “ Подстицање демократске културе у школама“ 

    „Подстицање демократске културе у школама“ је пројекат у оквиру програмског 

оквира Европске Уније и Савета Европе за западни Балкан и Турску.Пројекат је трајао 24 

месеца и спроводио се у партнерству са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Наша школа је једна од двадесет школа у Србији која је одабрана за учешће у пројекту. 

Општи циљ пројекта је подизање квалитета образовања подстицањем демократске 

културе у систему формалног образовања применом антидискриминаторских 

приступа заснованих на стандардима и пракси Савета Европе. 

Пројекат је трајао две године и завршен је конференцијом која је одржана 5. Марта 

2019. године у земунској гимназији.Конференција је окупила 150 учесника из 20 пилот 

школа, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, државних завода за 

образовање, домаће и међународне стручњаке, медије и друге релевантне организације. 

Циљ завршне конференције био је да се представе резултати пројекта, главна 

достигнућа, као и да се направи осврт на утицај који је оставио на развој демократске 

школе. 

Слика 1. Тим за пројекте                                           

   

Слика 2. Ана Марија Вичек, државна секретарка Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја додељује нашој школи плакету Школа демократије 

Неке од активности које су побољшале инклузивно окружење и прошириле мере за 

уклањање предрасуда и дискриминаторских приступа према осетљивим групама и 

унапредиле начине за решавање инцидената и насиља. 



Дан девојчица - Дан девојчица је организован у фабрици 

текстила „Астер“ у Нишу. Домаћица нам је била Весна 

Шупут, менаџерка фирме. Са нама су биле и ученице 

основне школе "Коле Рашић". После вишесатног 

разговора у пријатној атмосфери ученице су обишле 

погон,  где су се упознале са процесом производње. 

 

 

Инфо сесија - у склопу пројектних активности у циљу 

подршке ученицима из осетљивих група да упишу 

профиле које желе,  у нашој школи је одржана инфо 

сесија за ученике ромске националности који завршавају 

основну школу. Двадесетак ученика, у пратњи 

педагошке асистеткиње и активиста ГИЗ-а, обишло је 

школску радионицу за текстил и школске салоне за 

мушке и женске фризере, маникире и педикире, 

козметички салон и салон за масажу. Наставници и 

ученици су их срдачно дочекали и одговарали на њихова 

питања. 

 

Семинар"Медијација"- се одвијао у периоду 

од 16.03.2018. до 08.06.2018. Водитељке 

семинара су биле Јулијана Миливојевић- 

стручна сарадница, библиотекарка и 

Радмила Илић, психолог. Семинар је успешно 

завршило осморо ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сунчаница или топлотни удар 

Болести повезане са топлотом (топлотне болести) чине групу поремећаја 
насталих због изложености организма повишеним температурама. Можемо их 
поделити на: 

1. Лакше поремећаје као што су: 
- топлотни грчеви 
- осип 
- топлотна синкопа  
- сунчаница 
 
             2.Теже поремећаје (особа је витално угрожена) 
- топлотни удар 

Сунчаница 
Сунчаница је поремећај регулације телесне температуре, која настаје након 

интензивног излагања главе (посебно потиљка) сунчевим зрацима. Сунчаница спада у 
хипертермије (стања повишене телесне температуре) изазване факторима спољне 
средине, односно високом температуром околине. Угрожени су сви који се излажу 
сунчевим зрацима ако немају покривену главу. 

Најосетљивија су деца,старије особе,особе које болују од хроничних болести, 
спортисти и особе које раде на отвореном, незаштићене од сунца. 

Kлиничка слика: 
Први симптоми се јављају 6-12h после излагања сунцу. Пацијенти се жале на 

презнојавање, црвенило лица, повишену температуру, главобољу, мучнину, повраћање, 
слабост, поспаност и вртоглавице. Иако у највећем броју случајева сунчаница пролази 
без последица, у тежим случајевима пацијенти су омамљени, дезорјентисани, имају 
проширене зенице и губе свест. 

Прва помоћ: 
Особу за коју сумњате да пати од сунчанице потребно је одмах сместити у хлад 

или расхлађену затамњену просторију. Раскомотити јој одећу. Постепено 
расхлађивати лаганим поливањем водом и стављањем хладних облога (са ледом) на 
потиљак и главу. Телесну температуру је потребно стално контолисати, а са 
хлађењем се може престати тек када се она врати на нормалу. Болеснику давати 
хладне напитке, али избегавати  пића која утичу на крвоток (кафу и алкохол). У тежим 
случајевима губитка свести, појаве конфузије и поспаности, потребно је што пре 
позвати лекара. 

 

Наставнице прве помоћи: Костић Маја и 

Стаменковић Милена 

 

Рефлексотерапија 
Рефлексологија или терапија зона је метод 

масаже, стискања или гњечења стопала (ређе 
дланова и ушних шкољки), у пределу „рефлексних зона“ у којима се сматра да су 
мапирани органи тела. Ова техника, позната и као манипулација телом, заснива се на 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1


принципима традиционалне медицине о кретању енергије кроз тело, чијом се блокадом 
или стимулацијом може постићи оздрављење. 

Анатомских или хистолошких доказа мапираних органа на телу човека нема. 
Савремени рефлексолози их представљају као претпоставке (идеје) које су корисне у 
клиничкој пракси.  

Историјат рефлексотерапије: 

Порекло рефлексологије није тачно утврђено, али се претпоставља да потиче из 
Индијске и Кинеске културе уназад око 6.000 година. Постоји мишљење да 
рефлексологије потиче и из традиционалне медицине разних индијанских племенаЈужне 
Америке или чак и Египта, јер су на зидним сликама у гробници знаменитога 
фараонскоглекара Анкхамора, пронађени записи настали око 2330.п. н. е, о примени ове 
методе.  

Данас се рефлексологија као „савременији“ облик традиционалног лечења 
користи у традиционалној Азији те широм Европе и Америке. Претеча савремене 
рефлексологије је терапија по зонама, чије су модерне темеље поставили с краја 19. 
века и почетком 20. века енглески лекар Хенри Хеад и амерички лекар Вилијам Х. 
Фицџералд (1872 до 1942), који су овој методи традиционалног лечења дали назив 
рефлексзонтерапија. 

Принципи: 

Рефлексологија користи јединствену методу 
посебног (дозираног) притиска палцима на рефлексне 
тачке ради постизања бројних терапијских учинака. 
Њени су учинци вишеструки, као што су уклањање 
блокаде у протоку телесне енергије, нормализовање 
протока крви и лимфе у различитим деловима тела те 
постизање равнотеже сваког дела тела, органа или 
жлезде.  

Рефлексологија сматра да у сваком стопалу 
постоји седам хиљада нервних завршетака, 
распоређених у зоне, које се стимулишу техником 
масаже, стискања или гурања (на тачно одређеним 
деловима стопала), што промовише оздрављење 
читавог организма и стимулише рад свих виталних 
делова тела. Будући да зоне завршавају на длановима 
или стопалима, сваки орган на тим местима има своју 
тачку. Нервни завршеци који се налазе на длановима и 
стопалима преносе информације дуж кичмене мождине 
до мозга и затим до појединих делова тела. Распоред 
подручја рефлексологије на стопалима одражава организацију у организму у тој мери да 
су органи десне стране тела заступљени у десном стопалу, а органи леве стране у 
левом.  

Индикације за рефлексотерапију: 
Индикације за примену ове методе су; поремећаји дигестивног тракта; 

респираторне болести; слаба циркулација; локалних обољења стопала, ноге, глежњева, 
бокова и колена; задржавања течности (едем); анксиозност и лупање срца; главобоље, 
неуралгије; стресна стања; мучнина; поремећаји функција репродуктивног система код 
мушкараца и жена, итд. 

Наставник вежби масаже: Вукић Милан 
 

Слика 1. Рефлексолошка мапа стопала 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ameri%C4%8Dki_starosedeoci
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ameri%C4%8Dki_starosedeoci
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=2330._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA


                                    

Хигијенски третман лица 
(дубинско чишћење коже) 

 

Хигијенски третман лица је део личне хигијене лица и подразумева чишћење коже 
и прочишћавање пора, као и хидрирање и појачавање микроциркулације коже. 

Наша кожа превасходно има баријерну функцију и штити нас од вируса и 
бактерија, одржава равнотежу течности у нашем организму и регулише телесну 
температуру. Наша кожа свакодневно подноси све негативне, како спољашње, тако и 
унутрашње утицаје и промене. Kожа лица је најизложенија спољашњим утицајима, 
тако да она највише трпи све промене које се дешавају око нас, што је чини веома 
осетљивом. Ветар, хладноћа, топлота, УВ зрачење, прашина, дувански дим су чиниоци 
који утичу на здравље и чистоћу наше коже. Додајмо овоме и остатке шминке на кожи, 
који запушавају поре, због чега долази до низа иритација на кожи, као што су митисери, 
бубуљице, акне и пигментације на лицу. Kоришћењем разних препарата кожа се не може 
дубински очистити, па се хигијенски третман лица, од стране стручног козметичара, 
препоручује једном месечно. 

Шта је хигијенски третман лица? 
Хигијенски третман лица подразумева дубинско чишћење коже, приликом којег се 

одстрањује слој мртвих ћелија на лицу и отклања нечистоћа нагомилана у порама. 
Методе хигијенског чишћења лица нису универзалне за све људе. У Деја Естетиц & 
Анти-Агинг центру, козметичар ће на основу вашег старосног доба и стања коже 
одредити који је тип третмана најпогоднији за вас. 

Циљ хигијенског третмана лица 
Хигијенски третман лица омогућава нам да наша кожа буде здрава, чиста, 

хидрирана и свежа, са уједначеним теном. Приликом хигијенског третмана лица, 
козметичар прави избор препарата који ће најбоље побољшати стање ваше коже. Оно 
што је обавезно приликом хигијенског третмана коже је пилинг који ће одстранити 
мртве ћелије и омогућити њихову замену новим, мадим ћелијама. Хигијенским 
третманом лица се не добија само дубински очишћена кожа, већ се масажом лица, 
врата и деколтеа подстиче микроциркулација, што поспешује производњу колагена и 
еластина у ћелијама, а познато је да су они најзаслужнији за свежу, хидрирану и здраву 
кожу. Након овог третмана, од козметичара 
добићете смернице за одржавање коже до следећег 
хигијенског чишћења. 

Хигијенски третман лица садржи 
- Обавезан механички пилинг; 
- Чишћење лица ултразвуком; 
- Масажу и лимфну дренажу лица, врата и 

деколтеа; 
- Дубинску озонизација и дезинфекција; 
- Стављање маске која одговара свакој кожи 

појединачно. 
 
Kоме се препоручује хигијенски третман лица? 
Хигијенски третман лица се препоручује свима – мушкарцима и женама свих 

узраста, било да желите да третирате проблематичну кожу са акнама и бубуљицама 
или да поспешите свежину и хидрираност своје коже. 



Овај је третман важно примењивати још од пубертета зато што већина 
промена и проблема на кожи почиње у тој доби, а између осталог, корисно је почети 
што раније са адекватном негом коже, јер се тако успорава процес старења, што 
помаже да се боре што касније појаве. 

                           Наставник вежби естетске неге: Маринковић Марина 
 
 

АДОЛЕСЦЕНЦИЈА 

Адолесценција је једна од најсложенијих транзиција у 

животном добу. Биолошки процеси покрећу многе аспекте 

овог раста и развоја, са почетком пубертета који означава 

прелазак из детињства у адолесценцију. Пубертет је 

прелазни период између детињства и одраслог доба, током 

којег долази до појаве раста, појављују се секундарне полне 

карактеристике, постиже се плодност и догађају се дубоке 

психолошке промене. 

И ако је интервал пубертетских промена релативно 

предвидљив, њихово време је веома променљиво. Нормални 

распон појаве је од 8 до 14 година код жена и од 9 до 15 година код мушкараца, а девојчице 

углавном доживљавају физиолошки раст карактеристичан за почетак пубертета две 

године пре дечака. Пубертетско сазревање контролише се у великој мери сложеним 

интеракцијама између мозга, хипофизе и полних жлезда. Истраживања која су спроведена 

на људима показују да је адолесценција време за извршавање кључних развојних задатака: 

постајање физичке и сексуалне зрелости; стицање вештина потребних за обављање улога 

одраслих; стицање веће аутономије од родитеља и усклађивање друштвених веза са 

припадницима истог и супротног пола. Студије таквих заједничких ставова наглашавају 

критичну важност овог дела животног пута у успостављању социјалних вештина. 

Адолесценција је време огромног раста и потенцијала, али је и време знатног 

ризика. Већина људи тврди да је бити адолесцент данас другачије искуство од онога што 

је било пре неколико деценија. Сама промена сведочи о снажном утицају друштвеног 

контекста на развој адолесцената. Многи адолесценати у свету суочавају се са пороцима 

да користе алкохол, цигарете или дроге и иницирају сексуалне односе у ранијим годинама, 

доводећи себе у висок ризик за намерне и ненамерне повреде, нежељене трудноће и 

инфекцију полно преносивим болестима. Такође, доживљавају широк спектар болних и 

исцрпљујућих проблема менталног здравља.Један од важних увида из научног 

истраживања адолесценције у протеклој деценији је дубоки утицај окружења на 

понашање и развој адолесцената. Истраживања која су се водила да би се разумело 

понашање адолесцената, фокусирала су се на индивидуалне карактеристике тинејџера и 

њихових породица. Многе друштвене институције могу помоћи тинејџерима да успешно 

пређу из детињства у одраслу доб. 

Извор:  
National Center for Biotechnology Information (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK224692/) 

 наставник биологије:  Душица Митровић  



 

ЉУДИ У МАСИ 

масовно понашање и масовне скупине 

Масовне скупине представљају већи број људи, повезан сличним интересовањима или 

циљевима који су окупљени на ограниченом простору. Одлике понашања људи у маси су 

изразита емоционалност, повећана сугестибилност и хомогеност. У масовне скупине 

спадају: публика, мноштво и гомила. 

Публика је привремена неструктуирана група људи, чији је заједнички циљ задовољење 

одређених интересовања. То је пасивна група која након што присуствује неком збивању 

и задовољи своја интересовања, престаје да постоји. Своје емоције испољава аплаузом, 

узвицима одобравања или неодобравањем када звижди и негативно гестикулира ка нпр. 

извођачима које посматра. Може бити: случајна (спонтана)  - улични извођачи и 

намерно окупљена - концерт, позориште, биоскоп...  

                                     

               случајна (спонтана)                                                 намерно окупљена 

Мноштво је велика неструктуирана група људи окупљена због изражавања 

расположења или ставoва по неком питању. 

 Активно - ангажовано 

 Изражава расположење (одобравање или неодобравање) 

 Подршка или супротстављање некоме или нечему.        У мноштво убрајамо: 

                   

МАНИФЕСТАЦИЈЕ (исказивање одобравања)                   ДЕМОНСТРАЦИЈЕ (исказивање 

неодобравања) 

Гомилу карактеришу интензивна емоционалност, слабљење критичности и 

способности да се оцењује властито понашање, склоност ка ирационалном понашању, 

смањена самоконтрола и лична одговорност, импулсивне реакције. 



 АГРЕСИВНА ГОМИЛА – карактеристике:  уништавање и разарање објеката, 

напад и насиље над људима (губитак контроле, емоција мржње, престанак 

осећања одговорности, задовољство у уништавању и вршењу насиља).  

 

РУЉА је изразито агресивна и деструктивна гомила људи. 

      ЛИНЧ представља јавно погубљење без правне основе. 

      ПОГРОМ се односи на повремене нападе, насиље или прогањање  других етничких, 

верских и расних група.  

 ГОМИЛА У ПАНИЦИ – карактеристике: услед изазваног страха престаје 

рационално понашање. Преовладава збуњеност, безобзирност (гурање и гажење 

других) у жељи да се спаси властити живот (пожар, земљотрес). 

 

психолог Милица Марјановић  

 

    Како препознати сексуално злостављање и коме се обратити 

Сексуално злостављање подразумева навођење или приморавање детета или младе 

непунолетне особе на учешће у сексуалним активностима. Укључује вагинални, анални или 

орални однос, као и остале форме контакта са дететом који се спроводи у сексуалне 

сврхе, нпр. сексуално додиривање или не-контактне сексуалне активности као излагање 

детета погледу, воајеризам, приказивање порнографског материјала или навођење детета 

да се понаша на сексуалне, узрасно неприхватљиве начине. Уколико сексуална злоупoтреба 

детета долази од стране члана породице, говоримо о инцесту. Жртве сексуалног 

злостављања су деца свих узраста од одојчета па доадолесцента. По подацима девојчице 

су пет пута више злостављане од дечака. 



Да би се утврдила учесталост те појаве у САД-у, спроведена су бројна истраживања. 

Једно од тих истраживања даје процену учесталости злостављања и занемаривања деца 

у САД-у током 1993 године на основу извештаја добијених од служби за заштиту деце и 

од стручњака из 166 државних школа и дечијих вртића, болница, институција јавног 

здравства и полиције.Резултати истраживања показују да је полно злостављање 

доживело приближно 300.000 деце. Међутим, тај број још увек је несумњиво мањи од 

стварне учесталости. У истражвање нису били укључени случајеви полног злостављања 

када је починитељ био неко изван породице. 

На основу података  од 1994-2004 у Србији , утврђено је да од четворо  деце која су 

сексуално злостављана, 3 су девојчице и 1 дечак. Од 5 починилаца сексуалног злостављања 

деце, 4 су мушкарци и 1 жена. У 1.75% починилац је био Н.Н., 98,25% су били особе 

познате детету.  

Физички показатељи сексуалне злоупотребе су: гениталне или аналне повреде и крварење, 

генитални бол или свраб и венеричне болести, повреда аналног, оралног или гениталног 

ткива, поремећај спавања, губитак апетита - поремећај исхране, енуреза, енкопреза, 

тешкоће при ходању или седењу. Понекад симптоми који су јединствени за сексуално 

злостављање нисуприсутни у тренутку када дете пријави злостављање. Врста симптома 

ПТСП-а које дете има може бити показитељ природе трауматског догађаја који их је 

узроковао. Тако полно злостављена деца обично чешће имају необичне и трајне страхове 

као рекацију на нешто што их подсећа на сексуално злостављање, нпр.на купање, скидање 

или на телесно показивање нежности. Бихејвиорални показатељи сексуалне 

злоупотребесу: испољавање бизарног, софистицираног или неуобичајеног сексуалнг 

понашања или знања, испољавање знакова депресије, сниженог самопоштовања, лоше 

представе о сопственом телу, когнитивне тешкоће и дисторзије, развојна регресија, 

инфантилно понашање, претерана маструбација код мале деце, додиривање гениталног 

подручја, сексуализовано понашање непримерено узрасту, страхови- већа потреба за 

утехом него обично, фантазирање -претеривање или причање измишљотина,  

неспособност концентрације, непажња при изради задатака или немарност према раније 

блиским пријатељима, пад успеха у школи, компулсивно понашање (претерано купање, 

скупљање залиха), злоупотреба алкохола и супстанци, самодеструктивно понашање, 

суицидалне мисли, поступци, самоповређивање. 

Налази бројних истраживања показују да на дететово прилагођавање након злостављања 

може јако утицати подршка коју добијају од незлостављајућих одраслих након открића 

злостављања. Еверсон  и сарадници (1989) утврдили су да је дететова прилагођеност у 

периоду након злостављања јаче повезана са мајчином подршком него са природом или 

трајањем злостављања, односно са дететовим односом са злостављачем. Будући да 

резултати показују да се након открића злостављања чак једна трећина 

незлостављајућих родитеља колеба у својој подршци злостављеном детету, клиничари 

имају одговорност помоћи таквим родитељима да прораде властите реакције на откриће 

злостављања како би могли детету пружити најбољу могућу подршку. 



Сексуалне злостављаче је тешко препознати, 

многи су поуздани људи који су обично јако 

цењени у својој заједници, успешни на послу и 

у врло добрим односима са децом. Један број 

одраслих који сексуално злоупотребљавају 

децу су у свом детињству били сексуално 

злостављани, изложени насиљу у породици 

или су жртве занемаривања и одбацивања, 

али је погрешно извући закључак да ће већина 

сексуално злостављане деце постати сексуално насилна у одраслом добу. 

 Постоје и докази о томе да пристрасноти повезане са родом могу утицати на процену. 

Резултати неколико истраживања говоре да постоји склоност умањивању последица 

сексуалног злостављања деце када је реч о злостављању дечака у  поређењу са 

девојчицама. Келлy (1990) утврдио да су стручњаци били склони предлагању блажих казна 

за оне који су сексуално злостављали дечаке. Осим тога, Стауффер и Деблингер (1996) 

показали су да су мајке сексуално злостављаних дечака ређе учествовале у терапији од 

мајки девојчица. Међутим, подаци не говоре да је сексуално злостављање мање 

трауматично дечацима него девојчицама. 

Болен и Ламб (2004) у свом истраживању показују да отприлике једна трећина 

незлостављајућих родитеља реагује неодлучно у подршци свом злостављаном детету, 

вероватно због сукоба осећаја према детету и према злостављачу. Аутори кажу да таква 

амбиваленција може да се сматра нормалном реакцијом када је штета због откривања 

злостављања јако велика, а откривање је трауматски догађај незлостављајућем 

родитељу као и детету. Таквим родитељима који осећају унутрашње сукобе потребна је 

подршка да обраде властите реакције на откривање злостављања како би могли бити 

што доступнији свом детету. Обично су реакције ненасилног родитеља на откриће 

сексуалне злоупотребе су :шок, порицање и минимализација злоупотребе, бес који може 

бити усмерен на систем а не на починиоца, збуњеност коме да верује: детету или 

починиоцу, неспособност осећања, неспособност да се преузме одговорност за себе или за 

породицу, страх од даљег живота, суђења, могућег губитка партнера, куће и 

прихода,осећај угрожености, изолација и повлачење, депресивни симптоми као поремећај 

исхране и сна, проблемиконцентрације, љутња и/или одбацивање детета, 

могућноствршења притиска на дете да измени причу итд. 

Злостављачи некад вербално или телесно прете деци да морају да ћуте, док друга деца 

ћуте због стида, срама или страха да им нико неће веровати. Деца некад ћуте и да се 

породица не би распала или да би злостављача спасила од затвора. Нека су истраживања 

показала да деца која доживљавају злостављање унутар породице ређе пријављују да су 

злостављања или то учине пуно касније од деце изложене злостављању ван породице, 

такви резултати нису потврђени у свим студијама. 



Све државе имају законе који од стручњака помагачких занимања захтевају да 

установама надлежним за заштиту деце пријаве сумњу на сексуално злостављање. Када 

постоји сумња на сексуално злостављање детета,  подноси се извештај којим започиње 

истрага која захтева укључивање стручњака из различитих подручја, укључујући оне 

запослене у установама за заштиту деце, полицији, здравству и оне које раде у подручју 

заштите душевног здравља.  

Психолог: Миливојевић Дуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прослава 135. рођендана Школе моде и лепоте 

9. маја 2018.године школа је прославила свој традиционални 135. рођендан, а у исто 

време и Дан демократске културе у школама Србије. 

Тим поводом припремили смо пригодан програм у коме су учествовали ученици наше 

школе и ученици школа партнера, ОШ ,,Радоје Домановић“ , ОШ ,,Свети Сава“,  Ш.О.С.О 

,,14. октобар“ и Специјална школа Бубањ. 

Школа је организовала Отворена врата за посетиоце, ученике завршних разреда 

основних школа и њихове родитеље. Отворени су салони и кабинети у којима су ученици 

и наставници пружали услуге заинтересованим посетиоцима, а постављена је и 

изложба ученичких радова и неких значајнијих постигнућа школе. 

 

 

Изложени су и производи козметичке куће ,, Ред кет“ које користимо у пракси. 

 

 



Прослави дана школе присуствовао је велики број гостију, сарадника, наставника и 

ученика који су уживали у припремљеном програму. Садржај су осмислиле наставнице 

српског језика и ликовне културе као и стручне сараднице. 

 

 

На почетку,  директор се обратио окупљеним гостима и дипломама и захвалницама 

наградио успешне ученике и наставнике као и сараднике школе. 

Приредбу је отворио хор Свети Сава, наставили је хор ОШ,,Радоје Домановић“, 

литерарни део ученика школе, поезија родитеља ученика, песме ученика , а завршена је 

ревијом фризура успешних ученика на Републичком такмичењу. 

              

 



XV Ноћ музеја у Школи моде и лепоте у Нишу 

И ове године је Школа моде и лепоте из Ниша учествовала у међународној 

манифестацији Ноћ музеја која се по 15. пут  традиционално организује у  великом броју 

градова на више локација. 

 

Програм ове манифестације одржан је у холу школе 19. маја 2018.године, у  времену од 

1700  до 2300.  Обухватао је изложбу ученичких радова о историјату школе, изложбу 

модела, скица и накита израђених на часовима практичне наставе  као и ручних радова 

и плетенина жена удружења Руковет из Ниша; и изложбу текстова са темом о личним 

успесима познатих личности „Победе и победници „ коју су припремили ученици, чланови 

литерарне секције. Поставку су обавиле наставнице Георгијев Александра,  Цветковић 

Наташа,Ђорђевић Гордана и Николић Радмила. 

 

У Школи су у исто време била и Отворена врата за будуће средњошколце и њихове 

родитеље. У свакој радионици и салону ученици су заједно са наставницима били 

спремни да покажу и пруже услуге које су научили у школи.  

У главном делу програма организована је модна ревија и ревија фризура ученика школе. 



Ученици моделари и дизајнери су сашили хаљине са ручно штампаним мотивима, 

апликацијама, фризери су урадили фризуре, маникири уредили нокте.                                                                                                                                                                        

  

Манифестацију у школи је пропратио велики број посетилаца и већина њих била је 

задовољна тиме што је видела. Своје утиске уписивали су у књигу из  које смо  видели 

њихово задовољство и жељу да  и даље тако наставимо и успешно радимо. 

 

 

ГО Медијана награђује најбоље ученике 

И ове године ГО Медијана је традиционално наградила пригодним поклонима најбоље 

ученике  из припадајућих основних и средњих школа. Главни донатор је била златара 

Станимировић. 

Ученик генерације наше школе, Стаменковић Андријана – дизајнер одеће је заједно са 

родитељима и разредним старешином Николић Марином, присуствовала свечаности. 

 

 

 



Прослава Светог Саве у Школи моде и лепоте 

 

И ове године је традиционално обележена школска слава Свети Сава у просторијама 

школе. Сечење колача обавио је отац Бранко у присуству домаћина славе Илић Миљана  

и будућег домаћина  Костић Милана. Програм прославе водила је стручна сарадница – 

психолог  Илић Радмила. 

 

 Присутни су и многобројни гости, пензионери, ученици, наставници и сарадници  школе 

који су имали прилику да уживају у програму. 

 

Програм прославе осмислиле су наставнице српског језика Николић Радмила и Вучковић 

Милица , а увеличале га наставница ликовне културе  Георгијев Александра, својом 

изложбом ученичких  радова и  наставница музичке уметности Стаменковић Гордана. 

 



 

Ученици су приказали пригодан програм за који су били награђени аплаузом свих 

присутних. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


