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Подручја рада
 Економија, право и администрација
 Здравство и социјална заштита
 Трговина, угоститељство и
туризам
 Гимназија - општи тип

О нама
Средња
школа
„Прокоповић“ налази
се у предивном делу
Ниша, надомак парка
Чаир, у Улици 9. бригаде бр. 6. Реч је о
првој приватној школи на југу Србије,
која је верификована
2009. године Решењем министра про-

свете за обављање
делатности у области
средњег васпитања и
образовања. Године
од оснивања су прошле брзо, то је увек
тако када живот одише срећом и задовољством. У почетку
било је тако да су
наставници и учени-

ци бројали толико
чланова, колико и
једна породица. Сада, након једанаест
година
постојања,
можемо рећи да смо
школа са интегритетом и бројчаним капацитетом на коме
могу да нам завиде
многе школе. Својим
радом постигли смо
препознатљивост по
квалитету и неговању
правих вредности. За
све то су доказ управо наши редовни и
ванредни
ученици
који се нису покајали
што су нам указали
поверење.

У овом издању
Успех

3

COVID -19

19

Креативност
наших ђака

24

Интервју са Ви- 31
олетом Јовић
Пливање као 32
начин живота
Хемија љубави 40
Мода кроз вре- 49
ме
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Уводна реч оснивача школе

Успех
Хајде да погађамо какве везе има „успех“ са нама и која нам је асоцијација на реч успех? Успех наставе или успех Школе? Можда успех још
нечег? Да ли вам пада на памет да је у питању успех вашег рада? Размишљате ли о успеху образовања? Да ли спадате у оне ученике који мисле да
ако сте платили школарину у приватној школи, не морате да учите – само
да сачекате диплому? То се зове продаја диплома и ми то не радимо!
Да ли спадате у полутане? Учили би, а и не би. Мало идете на наставу, а мало имате „неодложних“ послова – мрзи вас да идете на наставу.
Купујете лекарска уверења и „мувате“ са својим познаницима. Доводите себе у ситуацију
да чекате на „чисто“ крај године. За елемент коначне оцене који се зове „залагање на
предавањима, вежбама и пракси“ сигурна вам је прелазна оцена. Поред тога, када не идете на праксу и вежбе, не можете бити сигурни за пролаз.
А можда спадате у оне ученике који редовно прате наставу, иду на праксу и вежбају… Е, ви сте они прави. То ће вам се вратити преко заслужене дипломе. Такве у овој установи желимо да заштитимо и негујемо.
А, како? Слушајте ме пажљиво!
Циљеви наше Школе су: УСПЕХ, на првом месту; УСПЕХ на другом месту и новац на трећем
месту.
Први циљ, успех, би требало да произађе из примене Закона о дуалном образовању,
што значи, добро организована пракса у установама/предузећима са успешним предавањима у Школи и нова улога ученика приватне средње школе.
Други циљ, успех, је суштински и тиче се другојачијег начина рада у нашој Школи,
а који подразумева рад у малим групама са оријентацијом на употребљива знања. Шта то
значи и како се то постиже? Свакако, поштеним и одговорним односом према себи, Школи,
пракси (редовним похађањем наставе, вежби и праксом у реалним условима) и себи (са
јасно постављеним циљем).
Ако вам је циљ - бити најбољи? Е, то је и наш циљ.
Управо је то оно што нас запослене у Школи од почетка и мотивише да: стално (и ми)
вежбамо, константно вас мотивишући за бољи рад на себи; чинимо наставу, праксу и
вежбе занимљивим; и будемо компетентни. Као што видите, упорни смо, али и од вас наших ученика очекујемо то исто. наш рад.
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Уводна реч оснивача
Трећи циљ, већ је речено, је новац, а то значи: Школарина, која је знатно нижа од оне којом се финансирају државне школе (и неке приватне у Београду – 3000-4000 евра), из које
се исплаћују и веће зараде наставницима тих школа. Код нас се школује велики број ученика чији родитељи не спадају у имућне. А да ли смо заиста скупи, ако имамо и ученике
чији су родитељи радници и пензионери и ако знамо каква је економска ситуација у граду,
најбоље знају они сами.
Релативно боље плате запослених, исплаћујемо тек ове - 11-те године рада Школе.
До сада је било приоритетније опремање Школе и тражење нове локације. А профит власника? Када бих вам рекао да нам новац није важан – била би то чиста демагогија. Али,
какве везе има тај трећи циљ са успехом? Па има: настојимо да улажемо у изградњу наменске зграде Школе, у нову и савршенију опрему и кадрове, коначно – у вредне ученике.
У име породице Прокоповић,
Проф. др Боривоје Б. Прокоповић

Школски одбор
Незамислив је рад било које школе, па и Средње школе „Прокоповић“, Ниш, који функционише на принципима Закона о средњим школама Републике Србије. У свом раду највећу пажњу придајемо проактивном односу на релацији наставник – родитељ – ученик, уз
настојање да се он одвија континуирано, где веома запажену улогу ума и директорка
професорка Радојка Ушћумлић.
Школски одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор у Средњој школи „Прокоповић“, Ниш има пет члана, од којих је
два члана из редова оснивача, један је члан установе, а два члана су представници родитељаа ученика.
Школски одбор у установи именује се на период од четири године.
Мандат свих чланова школског одбора престаје истеком мандата школског одбора,
без обзира на промене појединих чланова одбора.
Лице може бити члан школског одбора највише у два мандата.
Председница Школског одбора - оснивач,
Ецц Мирјана М. Прокоповић

Април, 2020.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Учесници у здравственој заштити у Републици Србији су: пружаоци здравствене
заштите, организације за здравствено осигурање, грађани, породица, послодавци,
образовне и друге установе, хуманитарне, верске, спортске и друге организације,
удружења, јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и Република Србија.
Систем здравствене заштите

законом.

Систем здравствене заштите у нашој земљи
чине здравствене установе, високошколске
установе
које
изводе
акредитоване
студијске
програме
за
стицање
одговарајућих
знања
и
вештина
за
обављање послова у области здравствене
заштите
(високошколске
установе
здравствене струке) и друга правна лица за
која је посебним законом предвиђено да
обављају
и
послове
здравствене
делатности, приватна пракса, здравствени
радници и здравствени сарадници, као и
организација и финансирање здравствене
заштите.

Апотекарска
установа,
апотека
дома
здравља,
односно
апотека
као
организациони део друге здравствене
установе на примарном нивоу здравствене
заштите и апотека приватна пракса, поред
наведених података, дужне су да на видном
месту истакну и:

Финансирање здравствене заштите

Дозвољено је оглашавање здравствених
услуга, стручно-медицинских поступака и
метода здравствене заштите које се
обављају у здравственој установи, односно
приватној пракси у складу са решењем
Министарства о испуњености прописаних
услова
за
обављање
здравствене
делатности,
метода
и
поступака
комплементарне медицине у складу са
дозволом Министарства за обављање
одређене
методе
и
поступка
комплементарне медицине, као и контакт
података здравствене установе, односно
приватне праксе, у циљу информисања
пацијента, у складу са законом.

Средства за спровођење здравствене
заштите, као и за рад и развој система
здравствене заштите, обезбеђују се у
складу са законом.

Обележавање и оглашавање
Здравствена установа и приватна пракса
дужне су да истакну назив, односно
пословно име са подацима о делатности
која је утврђена решењем Министарства о
испуњености
прописаних
услова
за
обављање здравствене делатности, радном
времену и седишту здравствене установе,
односно приватне праксе, у складу са

1) натпис "Апотека";
2) логотип, уколико постоји;

3) апотекарски знак, који може бити један
од следећих симбола: чаша са змијом, вага,
аван и пистил, крст беле, односно зелене
боје.

Часопис (ИМ)ПУЛС
Забрањено је оглашавање здравствених
услуга, стручно-медицинских поступака и
метода здравствене заштите, укључујући
методе
и
поступке
комплементарне
медицине, које није у складу са законом,
као и оглашавање које је неистинито,
обмањујуће, оглашавање којим се подстиче
понашање које угрожава здравље, које
злоупотребљава поверење и недостатак
знања или искуства у области здравља,
лекова и медицинских средстава, које
успоставља однос зависности и подстиче
лаковерност, односно које није у складу са
законом којим се уређује оглашавање.
Обмањујуће
оглашавање
здравствених
услуга, стручно-медицинских поступака и
метода здравствене заштите је оглашавање
које на било који начин обмањује или је
вероватно да ће обманути општу и стручну
јавност.
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могу се саопштавати само на стручним и
научним скуповима и објављивати у
стручним
и
научним
часописима
и
публикацијама.

Забрањено
је
упоредно
оглашавање
апотекарске
делатности,
којим
се
идентификује конкурент, односно његова
роба или услуга. Приликом оглашавања
апотекарске делатности, забрањено је
излагање предмета и огласних порука који
укључују поклоне, односно снижење цена
лекова и медицинских средстава, а који су у
супротности са достојанством и угледом
фармацеутске професије, односно Етичким
кодексом фармацеута Србије. Забрањено је
да се награђивањем или другим тржишним
приступима, пацијент подстиче на куповину
лекова и медицинских средстава, што за
последицу може да има њихову прекомерну,
непотребну,
односно
нерационалну
Резултати у примени стручно-медицинских употребу.
метода и поступака здравствене заштите

Директор Дома здравља, Ниш
Проф. др Милорад Т. Јеркан
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ВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈА
Здравствена установа и приватна пракса
дужне су да воде прописану здравствену
документацију и евиденције и да у
прописаним
роковима
достављају
индивидуалне
и
збирне
извештаје
надлежном заводу за јавно здравље, као и
другим надлежним органима, установама и
организацијама, на начин прописан законом
којим се уређује здравствена документација
и
евиденције
у
области
здравства.
Загарантована је поверљивост података из
медицинске документације пацијента која се
обрађује и доставља за индивидуалне и
збирне извештаје, односно која се обрађује
за здравствену документацију и евиденције,
у складу са законом којим се уређују права
пацијената и законом којим се уређује
здравствена документација и евиденције у
области здравства.

здравствене документације и унос података,
рокови за достављање и обраду података,
начин располагања подацима из медицинске
документације пацијената која се користи за
обраду података, као и друга питања од
значаја
за
вођење
здравствене
документације и евиденција, уређују се
законом којим се уређује здравствена
документација и евиденције у области
здравства.

Ради планирања и ефикасног управљања
системом здравствене заштите, као и
прикупљања и обраде података у вези са
здравственим стањем становништва и
функционисањем
система
здравствене
заштите, односно прикупљања и обраде
здравствених информација, организује се и
развија
интегрисани
здравствени
информациони систем у Републици Србији, у
Здравствена установа и приватна пракса, складу са законом.
дужне
су
да
чувају
медицинску Сврха
обраде
података,
садржај
документацију пацијента од неовлашћеног здравствених
информација,
приступ
приступа,
копирања
и
злоупотребе, подацима о пацијенту из електронског
независно од облика у коме су подаци из медицинског досијеа, руковаоци подацима и
медицинске документације сачувани, у друга питања од значаја за заштиту података
складу са законом о правима пацијената и о личности, уређују се у складу са законом
законом којим се уређује здравствена
којим се уређује здравствена документација
документација и евиденције у области и
евиденције
у
области
здравства.
здравства
Вођење
здравствене Стратегију
развоја
и
организације
документације, унос података и руковање интегрисаног здравственог информационог
подацима из здравствене документације система, доноси Влада.
искључиво обавља овлашћено лице, у складу
са законом. Врсте и садржина здравствене
Пом. директора Дома здравља, Ниш
документације и евиденција, начин и
Проф. др Данијела Нешић
поступак вођења, лица овлашћена за вођење
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ПОЧЕЛО ЈЕ, ПОЧЕЛО…
Претходних година, за време великог
одмора, скоро смо сви редовно пратили ТВ у
ходнику Школе (посебно ако је био неки
спортски догађај). Скоро олако смо схватали
како се то једноставно, а лако, може у исто
време бити и добар ученик и ТВ активан. Сви
смо тада знали да критикујемо све што није
било добро, сваку грешку, чак смо
критиковали и догађаје које је требало
хвалити. Наравно, било је и похвала али,
хоћу да кажем, како се нико није запитао
колико
је
потребно
рада,
труда,
концентрације и знања да би једна успешна
емисија на ТВ-у настала.

Прва реакција на новонастало стање је,
нормално, праћена паником. И логично!!!
Хтели смо што више и што боље, али при
чему нисмо били сигурни да ће нам се
планирано и остварити. Подељени смо у
групе (по струкама занимања) и сваки
наставник је требало да се покаже у свом
домену. Трема је код свих нас била
превелика. Група одговорних наставника
(Јелена, Милош и Тијана) са директорком
Радом, дакле нас који учествујемо у
стварању организације учења на даљину
преко Гугл учионице, веровала је у себе и
своје способности, тако да су први дани рада
Нисмо знали да ће можда и нас стрефити у учионицама одлично протекли. Све оно за
време када ћемо на ТВ емисије (предавања) шта смо се припремали требало је да се
гледати као на период кроз који се мора покаже и практично. И нормално, прва група
наставника је имала најтежи задатак.
проћи, јер нам се тако нешто чинило
далеким. Међутим, не лези враже: прва Сада некако све иде својим током, тензија је
предавања
узрокована
Ковидом-19
су спала, а ми имамо жељу да предавања буду
прошла, а ТВ предавања која су осмишљена што креативнија и напреднија. Задовољни
више нису непознаница. У ствари – почело је смо нашим радом, али тек смо и ми почели
почело…
да учимо и да се доказујемо. Мислим да
наша најбоља предавања тек долазе.

Доц. др Тијана Б. Прокоповић
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ЕВАЛУАЦИЈА НА ОВАЈ ИЛИ ОНАЈ НАЧИН
Не опет! Осећамо се као у основној школи! Ма дај, шта је ово? Покушавају да нас третирају као заморчиће! Од новина до промена – а разлика?
Ово су коментари ученика на нову методу рада уведену поводом епидемије корона вируса с циљем да…па требало је да циљ прати „пажљиве“ и „непажљиве“ ученике – тј.
да уочи ниво пажње – концентрације на часу. То би значило „натерати“ ученике на модел активне наставе. Значи ли то да је глагол „натерати“ синоним за активан ученик?
Е, па на нама се тренутно испитују два начина праћења пажње (наравно наше) – преко
Гугл учионице (нa пример: „Да ли би Школу требало преселити у Електронску?“) и евалуација предавања.
Крајња оцена би требало да зависи од оцене из Гугл учионице, па то је већ претња
(закључише ученици).
Како одржати и задржати концентрацију, основно је питање за нас – шта ако ученик у
тренутку уобличавања теме за питање управо „изгуби“ исту, „жута минута“ је обавеза
реакција на замор? Да ли је ко уопште приметио повећање пажње ученика, активно учествовање? Можда и јесте, али то су благодети које онлајн настава пружа.
На другој страни је евалуација предавања. По мишљењу ученика то је новина која помаже побољшању узајамне комуникације наставник – ученик. Ученик је у позицији да
изнесе своје мишљење о квалитету или недостацима предавања; без обзира да ли је тако формирано мишљење позитивно или негативно. Једино остаје неизвесно шта ће наше мишљење значити онима који га читају.
Да ли би евалуација била тако позитивно оцењена да истовремено није уведена онлајн
настава? Одговора још нема, али је потпуно извесно да су промене нужне, без обзира на
тренутно стање (коронавирус) – ово је тржиште, а
конкуренција је на њему евидентно и нужна.

Оснивач.
Проф. др Братислав Б. Прокоповић
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Нова ера индустријског друштва
Скоро да се време уласка у нови век поклопило с временом у којем смо закорачили у нову
- Четврту индустријску револуцију. Данас се,
дакле, више не поставља (као недавно) питање: јесмо ли у Четвртој индустријској револуцији, или имамо ли нову технологију!? Образованом човеку је одавно познат већи број
апарата који показују особине напредне
технологије: дигитални сат, џепни компјутер,
мобилни и безброј игара присутних на сваком
кораку. Много је усавршених, скоро мистичних, машина за обраду текста. Нису му више
непознати електронски знаци на банкарском
и рачуну за струју, нити при резервацији авионске карте и све више спознаје како му компјутер улази у свакодневни живот, односно да
му све то личи на дубоке промене које му из
основа мењају живот.
Протекла времена обележена су мноштвом
повезаних проналазака и открића, која су омогућила стварање нових производа, нових
процеса рада и индустрија, а којих не би ни
било без озбиљних научних истраживања.
Свакако, реч је о истраживањима која су
постала основа високе продуктивности рада и
напретка данашњег индустријског друштва. А
нови проналасци и иновације водили су ка:
повећаној продуктивности, снижавању трошкова производње и цена, истовремено повећавајући плате запосленима, што је са своје
стране створило услове за ширење светског
тржишта и пораст запослености. У вези с тим,
догодило се супротно од онога што је прогањало запослене с краја 18. века: страх да ће
увођење машина у производњу довести до

опште незапослености. Зашто би онда последице минулог напретка биле другачије и да
ли тренутно остварена открића воде ка стварању новог бољитка за човечанство, нових
производа и процеса рада, нових тржишта и
нових радних места. Да ли је то можда био
разлог да угледна научана установа - Национална академија науке у Вашингтону – да у
свом Извештају изјави како „модерно раздобље електронике најављује нову индустријску
револуцију…, те како би њен утицај на друштво могао бити чак већи од онога што је извршила прва индустријска револуција.“
Убрзани продор нових проналазака и открића
у привреди и друштву у замаху је и незадржив: роботи, аутоматизација канцеларијских
послова; електронско банкарство; управљање
у војном комплексу; производи широке
потрошње; масовна употреба компјутера и сл.
Клице нове индустријске револуције присутне
су и увлаче се у све секторе привреде и
друштва. То опажамо кроз веома јаку информатичку индустрију, која већ значајно утиче
на наш живот. Но, треба рећи да је и у прошлости било драматичног у развоју технологија: нуклеарној, аутомобилској, хемијској,
биолошкој, али нас вероватно тек очекују велике промене у открићима њихове примене
(генетски инжењеринг…). Можда би се могло
поставити питање: да ли је реч о заиста квалитативним открићима и проналасцима, или о
нечему другом?
Проф. Мсц Мате Петровић и Тамара Прокоповић
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НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРОМЕНЕ
Уобичајена је подела земаља у свету на: тржишне,
државно-планске и земље трећег света, а велики је
број чинилаца који одлучујуће утиче на развој модерних
технологија у домену: извора енергије, рудних богатстава, погодности земље за обраду, климатских и историјских услова, густине становништва и сл. Сви наведени чиниоци понаособ разлог су великих разлика у нивоу
развијености различитих подручја, из чега произилазе и
друге поделе.
Иако ниво техничких иновација није у непосредној вези с истраживачким напором појединих земаља, домаће иновације су потребне за рационалан приступ достигнућима светским
истраживањима и развоју. У вези с тим, на нивоу земаља чланица ОЕЦД постоји заједнички технолошки систем који свима користи да преко слободног тржишта комерцијално
дoђу до нових технологија и технолошког знања (know-how). Иначе, највећи део светских
научно-технолошких истраживања отпада на развијене земље, због чега су земље трећег
света испод прага технолошке развијености, што им знатно отежава усвајање увезене
технологије и њено прилагођавање сопственим. Зато и највећи део резултата увезене
технологије из индустријских земаља са севера заврши у неразвијеним земљама као
потрошачима. Земље у развоју, желе ли да прате развој модерне технологије, морају се
фокусирати на: истраживање; образовање кадрова; стварање националних политика које
обухватају владе, индустрију, пољопривреду, високо образовање и образовни систем, јер
је то једини пут за њихову будућност. Без наведених напора земље у развоју неће бити у
стању да развијају технологију која им је неопходна и заостајаће даље за развијенима –
постајаће зависније од развијених. Другим речима: новине у технологији траже од оних
који у њој учествују да је разумеју и без поговора прихватају.
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Иначе, нове технологије доводе до кључних - смањењем интеграције у производњи уз
промена у области планирања и одлучивања бржи прелазак на флексибилније облике
изазваних, пре свега:
организовања за лакше прилагођавање про- смањењем просечног животног циклуса менама у технологији;
производа;

- све новијим стремљењима ка пред произ- потребом сталног постављања питања: водним (истраживање и развој) и пост производним подручјима активности (маркетинг
„произвести или набавити“;
и др.), у односу на производну делатност.
- неопходношћу чвршћег повезивања с другим произвођачима у размени знања;
- новонасталом ситуацијом за променама у
свим областима производње (константно увођење флексибилних интегралних монтажних јединица за сложенију производњу, уместо монтажних трака);

Доц. др Каролина С. Прокоповић

ЕКОНОМСКА ПРОПАГАНДА
Суштински задатак науке одувек је био приближавање истини и зато није тешко разумети да знање током времена трпи непрекидне трансформације, јер се мењају чињенице које га чине. У свету сваке године излази око два и по милиона публикација само
из поља биомедицине и свака од њих нас бомбардује неком научном студијом, која нуди боље путеве ка истинама којима се тежи. Ако изузмемо огромне научне истине Галилеја, Њутна, Тесле, Ајнштајна и неких других великана, нема наука и истина имуних
на застаревање, а каткад се у њима проналазе грешке које нико деценијама није запазио.
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Потребно је сагледати и објаснити промене,
колико је могуће, да бисмо се боље снашли
и управљали правцем наступајућих промена.
Јер нека предвиђања указују да ће технолошких продора у наредној деценији бити више него у претходних чак сто година. С тим
у вези и страх: шта ако смо друштвено
неспособни да оптимизујемо њихов пун потенцијал, регулишемо и организујемо њихову примену на добробит људске заједнице коме да се окренемо за помоћ, која научна
дисциплина ће понудити потребне одговоре?

могла би да буде веома добра вест за економију – маркетинг, јер нова дигитална економија (користећи резултате нових технологија) омогућује новине које се могу веома ефикасно употребити и као моћно пропагандно средство. Разумљиво, то претпоставља
да смо ми господари дигиталне технологије
у коришћењу.

Напомињем, данас живимо у време када нема места сензационализму, ни непровереним информацијама, а не сме да нас вуче ни
жеља за ексклузивама…Ово је време када
Живимо у апсолутно новој ери пропаганде, у све мора да буде одмерено, проверено и
којој је надзор кроз модерну технологију то- професионално.
лико усавршен – развијен да људи о томе и
нису свесни. Данас се борба за умове и срца
потрошача води уз помоћ великих база података, моћних алгоритама и вештачке интелигенције. Моћ грандиозних података (Big
Dаtа) постала је потпуно застрашујућа и, уДоц. др Татјана С. Прокоповић
место неповољне - што се до сада мислило,

ПОЈАМ МОНОПОЛА
Монопол је реч која је у свакодневној употреби не само у економији већ и у многим другим
областима људског деловања. Реч монопол потиче од грчке сложенице која је настала од
речи „monos“ што значи: сам, један, једини и „polein“ у значењу продавати.
Дефиниције монопола се углавном заснивају на респектовању етимолошког значења речи
па се монопол дефинише као тржишна ситуација у којој се на страни понуде налази један
тржишни субјект насупрот мноштва купаца на страни тражње. У условима монопола један
субјект располаже целокупном понудом на тржишту и суочава се са атомизираном тражњом
на нивоу гране.
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С обзиром да се под монополом подразумева
један једини понуђач који у односној привредној грани или на датом подручју нема
такмаца, мислимо да се монопол не може
сврстати у тржишне типове конкуренције,
већ је он посебан тип тржишта.
У непосредном је интересу монополисте да
прилагоди производњу и продају своје робе
да за себе постигне највећи нето приход, тако да кад говоримо о функционисању монопола на тржишту можемо рећи да монополско предузеће, попут сваког другог предузећа, настоји да максимизира профит. Оно то
чини монополском ценом која, за разлику од
тржишта савршене конкуренције, није дата
као таква већ је монополиста сам формира
активно водећи политику цене на тржишту.
Формирање цене у условима монопола је
специфично због тога што изостаје потреба
да се води рачуна о реакцијама конкурената,
пошто такви не постоје. Осим тога, релативизована је и улога трошкова као интерног фактора у одређивању цене јер „цена робе, која
је монопол било неког појединца или неког
друштва није у нужној вези с њезином природном вредношћу, што значи да монополску
цену не одређује ни цена производње ни
вредност робе, већ потреба и платежна способност купца, због чега се прометна вредност робе која има монополску цену не равна
према производним трошковима већ је правило да када роба има монополску цену тада
она има заиста највишу цену уз коју су потрошачи вољни да је купују. Једноставније речено, монополска цена у себи поред трошкова тј. цене производње садржи и монополски
екстра профит. Виша цена, по правилу, узро-
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кује смањење обима продаје па самим тим и
нижи приход па, да се то не би одразило на
профит монополиста свесно снижава обим
производње и тако утиче на повећање тражње и одржање монополске цене стабилном у
дужем временском периоду. Овде се огледа
још једна разлика између тржишта савршене
конкуренције и монопола, где се остварује
екстра профит и у условима савршене конкуренције, али је његова појава за разлику од
монополског екстра профита спорадична и
краткотрајна.
Трајно обезбеђење монополског профита не
значи да ће монополска цена по приказаном
моделу једнако бити максимално висока,
баш због страха потенцијалне конкуренције
(што указује на значај динамичке анализе
монопола али и тржишта уопште). Ма колико
монополи били заштићени великим обимом
сталног капитала и све већим порастом минималне суме капитала, потребне је отпочети рационалну производњу што отежава пресељење капитала из једне у другу привредну
грану, јер изузетно високе цене на његовом
тржишту могу привући нове конкуренте. Због
тога, тежња да се не искористе све могућности које се у датом моменту појаве већ да се
тржиште очува и омогући његов развој уз релативно ниже цене, дугорочно посматрано
значи максимирање профита.
Иако је настанак монопола углавном узрокован концентрацијом и централизацијом капитала монополски положај на тржишту није
условљен величином предузећа.
Мр Бобан Ч. Здравковић
Мр Горан Љ. Прокопијевић
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ФАКТОРИ УСПЕХА И УСПОСТАВЉАЊЕ ПРЕЦИЗНЕ
КОНТРОЛЕ
Концепт кључних фактора успеха се појавио
у стручној литератури почетком шездесетих
година двадесетог века и од тада се користи
у пракси за оцену шанси и опасности из
окружења. Под овим факторима се подразумевају варијабле које су под контролом менаџмента, а које предоминантно утичу на
конкурентску предност организације. Идентификовање кључних фактора успеха обавља се на нивоу предузећа, на нивоу гране и
на нивоу макро окружења.

Контрола представља процес утврђивања
постигнутих перформанси, њихово поређење са планираним, као и дефинисање корективних акција како би се евентуална негативна одступања свела у разумне границе.
Као стандард за поређење служе планске
претпоставке и утврђени циљеви.

Плански стандарди се утврђују за тачно
одређени временски период и условљени су
снагом инсталираних капацитета, бројем запослених и производним могућностима
Кључни фактори успеха се веома често од- (интерна ограничења), као и стањем на
носе на трошкове и то пре свега због прити- тржишту (екстерно ограничење).
сака конкуренције путем снижавања цене по Најлакше је контролисати оне перформансе
јединици производа, а затим и због осетљи- које се могу изразити у виду квантитета
вости циљног тржишта на високе цене или (нпр. укупни трошкови пословања, постигнупромену цена. Кључни фактори успеха за ти обим продаје, остварени профит и сличсваки бизнис се морају утврдити посебно, но). Проблеми се могу јавити ако се резулали се уопштено могу истаћи следећи: тач- тати могу дати само путем дескрипције и
ност испоруке, цена, квалитет производа, процене (нпр. задовољство потрошача просигурност производа, дизајн, локација, до- изводом или услугом).
датне вредности производа и друго. Након
идентификовања кључних фактора успеха Утврђена одступања од планских стандарда
врши се оцена сопственог бизниса за сваки треба кориговати и свести их на минимум,
фактор посебно. За највећи број бизниса при чему треба користити најјефтиније и
потребно је добро котирање предузећа за најефикасније начине.
већину кључних фактора, али у неким де- Уколико су одступања велика, постоји прилатностима често само један фактор може тисак окружења или се не могу изнаћи начида буде пресудан и на њега треба увек посе- ни за адекватну корективну акцију, приступа
бно обраћати пажњу и редовно предузимати се промени планских претпоставки, које
мере да се њихово позитивно дејство наста- треба да буду пре изузетак него правило.
ви, а негативно заустави, како би резултати
пословања и рада у будућности били бољи.
Доц. др Маја Љ. Арсић Трајковић

Часопис (ИМ)ПУЛС
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ТОП МЕНАЏМЕНТ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА
Топ менаџери су у великом броју савремених организација чланови управних одбора
и често њихови председници. Таква је ситуација нпр. у Америци, Енглеској и Јапану. Позиција топ менаџера сматра се најзначајнијом менаџерском позицијом, те су
из тих разлога и формулисане предности
ангажовања постојећих топ менаџера, као
и предности довођења „нових“ топ менаџера.
Осетљиво и стратегијско питање представља ситуација када је потребно предузети
радикалне промене, нарочито када настане кризна ситуација. Постојећи менаџмент
се тада, без обзира на приказане предности, често мења због улоге коју је имао у
неблаговременој идентификацији појаве и
раста кризе, сопствених грешака које је
чинио из немара или незнања. Тешко је
очекивати да исти менаџмент буде способан да да решење изласка из кризе. Сигнали кризе, чак и они слаби, се не смеју
игнорисати, јер уколико је криза узела маха, а у међувремену се нису предузимале
одговарајуће активности, одговорност је
искључиво на менаџменту.
Као одговор менаџмента на кризу најчешћи модели су реорганизација пословног система или промена организационе
структуре, или смањење величине организације, различити модели ревитализације
или оздрављења пословних система, а
врло често се користи модел реструктурирања пословног система као начин комплексног заокрета и изласка из кризе. Ко-

ји од модела прихватити као одговор на
кризу пословања није једноставно препоручити. Иначе, када је менаџмент пословног система у дилеми, могу се ангажовати
консултанти, што је уобичајена пракса у
свету која даје одличне резултате.
Пословне стратегије у кризним ситуацијама које менаџмент може да примени у
пословном систему могу бити стратегија
редукције (нпр. напуштање неких активности пословног система, сужавање производног програма, дезинвестирање), или
стратегија опоравка (нпр. брзо спровођење акција јер је фактор време од суштинског значаја за снижавање трошкова).
Пословни модели управљања у кризним
ситуацијама које може применити менаџмент могу бити симулациони модели
(тестирају се алтернативни токови акција),
модели сценарија (анализа алтернативних
сценарија за различите могуће исходе из
кризних ситуација) и портфолио модели
(брзи преглед ситуације у односу на окружење и интерне снаге пословног система).
Да би се превазишле кризне ситуације у
пословању потребно је применити симулацију кризе како би учесници искусили које
је кораке потребно предузети, формирати
кризни тим и управљати кризном ситуацијом. Неопходно је да менаџери примене
стратешко планирање са освртом на потенцијалне кризне ситуације, да дефинишу проблем, да раде тимски итд.
Мсц права Мирослав С. Трајковић
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Дух успеха организације
Кад говоримо о успеху организације добро је
дефинисати и реч предузеће. Према првом
извору реч предузеће (енгл. company, enterprise) је ограничена правном терминологијом с обзиром на изворе власништва и на
правни облик. Према другом, реч је о изведеном глаголу предузети, који се дефинише
као: прихватити се чега, приступити остварењу чега, почети нешто радити и извршити
све потребно да се постигне циљ, па је тако
из речи предузимање настала и сама реч
предузеће.
Интересантно у дефиницији оба појма
(успеха и предузећа) јесте постигнуће циља,
тј. и реч успех и реч предузеће у својој
основи теже према некаквом постигнућу,
подразумевају постигнуће циља. Према
пословном речнику циљеви организације
(енгл. objectives of organization) су најважније обележје сваке организације, па без
јасно дефинисаних циљева нема сврсисходне организације. Циљевима се одређује њена будућност, односно циљеви представљају
њено жељено стање у будућности. Па тако,
циљеви предузећа могу послужити као мера
успеха предузећа, а исто тако имају мотивишуће и усмеравајуће деловање на чланове
колектива. Из свега овога следи закључак
да предузеће које није остварило свој циљ
је заправо неуспешно и губи смисао свога
постојања.

У пословном речнику не постоји дефиниција
пословног успеха или успеха предузећа. Најсличнији појам који се може наћи је пословни резултат, који нас упућује на рачуноводствени термин биланса успеха или извештај
о добитку и губитку (енгл. Income statement), који садржи све приходе (пословне,
од финансирања и ванредне), расходе
(пословне, од финансирања и ванредне), те
пословни резултат као разлика прихода и
расхода у одређеном временском периоду
(месечни, тромесечни или годишњи обрачун). За разлику од биланса стања који даје
тренутну финансијску слику предузећа и
служи као подлога анализе финансијског положаја, биланс успеха показује ток продаја,
трошкова и прихода за време пословне године или рачуноводственог раздобља - даје
ток добара у и из предузећа. Неки финансијски стручњаци ове рачуноводствене дефиниције, које одликује математичка прецизност,
стављају у шири контекст и повезују с циљевима: Успешност пословања се дефинише
као способност остваривања одређених циљева. Исти аутори истичу да ти циљеви
пословања могу бити различити, те и успешност пословања зависи од дефинисаних циљева. Један од најчешћих циљева је профитабилност или рентабилност пословања који
се може видети из биланса успеха.

Оснивач,
Проф. др Живојин Б. Прокоповић

Часопис (ИМ)ПУЛС
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Поздравна реч директора

Драги ученици, наставници, родитељи и сви запослени,
Поводом једанаест година постојања Средње школе „Прокоповић“ у
Нишу, поздрављам Вас у име колектива и у своје лично име! Овом
приликом желим укратко да Вам представим нашу школу. Слике и
текстуални делови у часописи и на сајту школе пружају увид у актуелни живот наше установе, као и информације о текућим едукативним догађајима. Ту се и ученици и родитељи могу информисати о
школском животу.
Знање, образовање, култура, хуманост и рад
су вредности које негујемо.
Наша школа прославила је десет година постојања. Има за циљ пружање квалитетног
образовања и стварање такве културне атмосфере у којој ће се ценити вредности као што
су знање, образовање, хуманост, љубав и дисциплина, а које ће се преносити ученицима
уз помоћ разноликих педагошких метода, како би нашем друштву дали личности добро подучене општој култури. Покушавамо да испланирамо васпитно-образовни рад тако да ученици на најбољи начин испоље своје способности бивајући део садржајног и пријатног живота школе. Велика је предност што у малим одељењима која имамо, поред добре атмосфере, може да се развија непосредан контакт између ученика и наставника, што омогућава да наставници више пажње посвете личном развоју сваког ученика.
Драги ученици, вредности које ћете понети, осим знања из својих школских дана, је пријатељство. У овом тренутку не знате, али можда баш сада ту поред вас стоји ваш најбољи
друг или другарица, ваш пријатељ за цео живот који вас неће оставити на пола пута или
заборавити у тешким тренуцима. Зато је много важно да пре свега, будете добри другари,
да помогнете једни другима кад помоћ затреба, да заједно славите успехе и да заједно тугујете због неуспеха, да поделите ако имате више и да не замерате оном ко има мање. Само тако ћете постати добри људи, а то је исто толико важно колико и знање које ћете понети.
Наша школа са радошћу очекује све оне који би волели да буду ученици школе која пружа
стручна знања и висок ниво општег образовања. Моје колеге осим што предано , посвећено и крајње одговорно креирају интелектуалну мапу младих нараштаја, имају још једну
важну мисију, да ове младе људе науче самопоштовању и открију им племенитост коју носе у себи, а да тога често нису ни свесни.
Директор школе, Радојка Ушћумлић
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Шта је то коронавирус, COVID-19 и SARS-COV-2?
Појам коронавирус односи се на читаву породицу вируса који имају бројне мале рецепторе
на својој површини (који дају изглед круне, лат. Corona, па су тако и ови вируси добили
своје име). Вероватно сте чули за друге типове коронавируса, као на пример SARS
коронавирус (Severe Acute Respiratory Syndrome) који је изазвао епидемију 2002. године и
MERS (Middle Eastern RS) у 2012. години. Постоје такође и многи типови коронавируса који
једноставно немају неко специфично име јер изазивају само обичну прехладу. Вирус са
којим се данас боримо назива се SARS-COV-2, а болест коју изазива назива се COVID-19

Одакле је вирус
дошао?
Слепи мишеви су у ствари
природни резервоари многих вируса, тако да вирус
може да се репликује унутар њих не чинећи их болесним. Они преносе вирус на друге животиње и
те животиње на крају могу
пренети човеку (уколико
се вирус мутира). Претпоставља се да се овакав случај развио у Вухану, Кини. Након
што се прва особа инфицирала, вирус се лако преносио од особе до особе кашљањем,
кијањем
и
директним
контактом.
Да ли сте знали да у само једном кашљу можемо ослободити чак 3000 капљица које се
могу проширити на све стране? Уколико вас
нека од тих капљица погоди директно у лице, онда врло лако може доћи до директне
инфекције вирусом. Међутим, вирус се може
задржати и на честицама у ваздуху, лебдећи
отприлике до 3 сата. Ако вирус падне на
картонску кутију, може опстати на тој површини чак 24 сата, а ако падне на пластичну
површину, може се задржати 2 до 3 дана.

Шта се дешава у вашем
телу?
Рецимо да сте дошли у контакт са вирусом и да сте се
инфицирали. Шта се дешава
следеће? Када вирус уђе у
тело, он користи оне протеине на својој површини како
би ушао у наше ћелије
(претпоставља се да реагује
са ACE-2 рецепторе на
плућима). Када вирус уђе у ћелију, најпре
ослобађа РНК, односно свој генетички
материјал, и преузима целокупан механизам
ћелије са циљем да ствара све веће копије
вируса (тако да наше ћелије на неки начин
постају фабрике, стварајући невероватно
велики број вируса а да притом нису ни саме
свесне да то раде). На почетку, када вирус
ствара сопствене копије, не осећамо икакве
симптоме и ово се зове 'инкубациони
период' (време од продора патогена до
појаве симптома). Инкубациони период је
различит за сваки патоген, али у случају COVID-19 сматрамо да инкубациони период
траје од 2 до 14 дана (мада било је пар
случајева код којих је био дужи).

Часопис (ИМ)ПУЛС

Какви су симптоми?
Дакле, какви се симптоми јављају код оболелих? Најчешћи симптоми су висока температура (може , а и не мора да се јави), гушобоља, суви кашаљ и у неким случајевима отежано дисање. Мање присутни симптоми су
цурење из носа, губитак чула мириса и укуса,
дијареја, повраћање итд. Вероватно мислите
сада: „То звучи као обична прехлада, обични
грип!“, и апсолутно сте у праву. Овај вирус је
врло варљив!
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Да ли могу љубимци преносити вирус?
Да и не! Не, јер љубимци немају симптоме болести. Међутим, уколико неко са прљавим рукама дотакне вашег
пса, или он шапама дотакне неку
прљаву површину на којој се налази
вирус, онда он може пренети вама
директним контактом. Напомињемо вероватноће су мале!

Уколико развијете неке од ових симптома:
1. Останите код куће
2. Не паничите и
3. Обавестите телефоном своју здравствену
службу
Уколико сте инфицирани, а живите са другима, покушајте да се изолујете од њих. Одредите једну собу као вашу болесничку, користите посебно купатило ако сте у могућности
и
имајте
своје
посуђе.
Најбитнија ствар јесте да пратите своје симптоме и да проверавате да ли долази до погоршања вашег стања. Уколико вам се јави
отежано дисање, бол у грудима или изузетно
висока температура, одмах идите лекару.

Ризичну групу пацијената чине старије
особе, пензионери и особе са хроничним болестима (срчаним болестима,
плућним болестима, дијабетес...). Код
њих је могућност развитка тешке клиничке слике и трагичног исхода знатно
већа него код млађих и здравијих. Оно
што карактерише тешку клиничку слику
код коронавируса јесте појава АРДС-а
(Акутног Респираторгног Дистрес Синдрома). Ово је стање у коме плућа
постају изузетно оштећена и упаљена,
тако да је врло тешко уносити кисеоник
кроз њих у крвоток. Постоје многа стања која изазивају АРДС, као на пример
сепса, пнеумонија, панкреатитис итд.
Овакви пацијенти морају да се интубирају, односно да се прикључе на респираторе који ће преузети функцију плућа, и тиме их одржати у животу.
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Вирус не бира кога ће инфицирати. Иако ће већина нас проћи добро уколико се
инфицира, морамо бити опрезни. Неки пацијенти ће развити тешку клиничку
слику, а неки ће, нажалост, умрети. Како бисте заштитили себе, своје вољене
особе и друге, поштујте препоруке стручњака и ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ!

Да ли да узимам суплементе за „подизање“

имунитета?
'Подизање' имунитета није ствар која постоји.
Ваш имуни систем функционише зато што имате
витамине и минерале у вашем телу које добијате
природно од хране, или их ствара ваш организам. Нису вам потребне веће количине витамина
Ц, Д, Е и цинка против COVID19! Једноставно никада
није
доказано
да
помажу.
Оно што треба да урадите јесте да
„оптимизујете“ свој имуни систем фокусирајући
се
на
4
стуба
здравља:
1. САН (барем 7-9 сати. Недостатак сна знатно
смањује
способност
имунитета)
2. ЗДРАВА ИСХРАНА
3. ВЕЖБЕ
4.ИЗБЕГАВАЈТЕ ЛОШЕ НАВИКЕ

Надамо се да су вам наши савети користили.
Будите добро,
Одељење IV1

Како да снизим своју анксиозност?
Један велики проблем код изолације је недостатак социјалне интеракције. Нама, као људима је неопходна та интеракција, зато слободно причајте са својим пријатељима и рођацима преко Вибера,
Скајпа, Фејсбука и сличног, правите мало драме и шалите се. Само
зато што смо социјално изоловани
не значи да морамо бити и емотивно изоловани.
Друго, ограничите своје време на
Интернету и избегавајте да пратите вести толико често, јер све те
бројке које се спомињу, опомене
итд. утичу на нашу психу и чине
нас нервозним. Проверите једном
само у току дана.
И треће, започните неки нови хоби: сликање, читање, писање, било шта— јер као што је неко паметан једном рекао: „Празан ум је
ђавоље игралиште!“

Часопис (ИМ)ПУЛС
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Посета 64.међународном сајму књига у Београду
Међународни београдски сајам књига један је од најстаријих и најважнијих књижевних манифестација у региону. Први југословенски сајам књига одржан је 1956. године на Загребачком велесајму под покровитељством Јосипа Броза Тита. Наредне 1957. године, Сајам је пресељен
у Београд, где је завршена изградња модерног сајмишта.
Сајам књига окупља све значајне ауторе из Србије и многе угледне писце из региона. Ове године је 64. по реду и
у програмима Сајма представљено је око 500 издавача,
од којих 60 долази из иностранства. Сајам се одржавао од 20.10. до 27.10.2019. године, под
слоганом ПИСМО = ГЛАВА. Од 2005. године на Сајму се организује Школски дан када издавачи, учесници Сајма књига, представљају своје програме намењене ђацима, професорима,
библиотекарима и осталим заинтересованим посетиоцима. 2019. године професори и ученици Средње школе „Прокоповић“ посетили су Међународни сајам књига 24.10, баш уочи
Школског дана.

Догодовштине ученика са Сајма књига у Београду

На Сајам књига је неко кренуо ради дружења
са својим вршњацима, а неко да се упусти у
пустоловину са свим тим предивним, чудесним и очаравајућим књигама.
Када смо стигли било је пуно људи који су
желели да открију какве то тајне чувају књиге између корица. Поделили смо се и кренули у пустоловину за благом. Просторије у којима су били штандови препуни свих тих нових књига посебно су сијале тог дана јер су
их испуњавали људи који су стварно волели књиге. Куповали смо разне књиге од оних
стручних па до романа. Све оно што смо волели. Посматрала сам како и она група ученика
која је дошла само ради забаве је наишла на штанд који их је заинтересовао, док су неки
куповали књиге као успомену на овај леп тренутак. То је био још један пример да је књига,
као што знамо, једно прелепо чудо које увек може наћи пут до људског срца па чак и код
оног најтврђег. Ми већ други пут идемо са школом на Сајам књига и увек ми је пуно срце
када видим људе на једном месту са жељом која је врло скромна а пружа много, а та жеља
је: наћи добру књигу која ће бити актуелна у нашем животу све до следећег сусрета са
брдом нових и лепших књига.
Мирјана Рамић III1
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ПРЕПОРУКА КЊИГЕ
Зашто се нисте убили: тражење смисла живљења Виктор Франкл
Виктор Франкл био је аустријски неуролог и психијатар, познат и као
човек који је преживео голготу Холокауста. Оснивач је логотерапије,
тј. терапије смислом чије су технике концентрисане на тражењу смисла егзистенције. Ничеову сентенцу „Ко зна зашто да живи, поднеће
готово свакојако да живи“ издваја као лајтмотив књиге. Франкл једноставним, емотивно сведеним језиком показује да су људи у логорима живели и преживљавали управо зато што су знали одговор на то
кључно питање: зашто?
Љубав је чувар смисла - Смисао може доћи из различитих извора, али ни један није снажнији од љубави. Франкл пише да је у рововима Аушвица доживео истину старог клишеа да
„све што ти је потребно је љубав“. Мисли о вољенима, Франкл пише, пружају човеку осећај
благостања макар на тренутак, чак и када му ништа више није остало.
„По први пут у животу сам осетио истинитост онога што су толики мислиоци изрекли као
последњу мудрост свог живота и што су толики песници отпевали: да је љубав последње и
највише до чега се људска егзистенција може винути.“
Живот захтева смисао за хумор - Френкл верује да бирајући смех и смисао за хумор, више него било шта друго нам може помоћи да се „издигнемо изнад сваке ситуације“. Он
објашњава да су затвореници проналазили мале моменте слободног времена током којих
би причали вицеве и смејали се.
Успех и срећа немају крај - Франкл је жалио чињеницу да савремено друштво себе описује кроз достигнућа, што умањује вредност оних који нису толико успешни и срећни као други. Његов савет за срећан и успешан живот, јесте да се не јури за успехом, већ уместо тога
треба посветити себе нечему већем од нас самих и пустити успех да нас прати као неизбежан нуспродукт тог залагања.

У закључном делу Франкл издваја постулат људског понашања: без обзира на околности,
човеку се не може одузети базична слобода да изабере своје понашање, односно, да оно
што је од човека створио логор „ипак је резултат унутрашње одлуке логораша.“ Виктор је
писао пре свега као човек, а затим и као лекар, цењени стручњак, што је на мене оставило
велики утисак, после његовог оштрог ума. Ово је књига о животу, а не о смрти како сам
наслов каже. Препоручујем ову књигу јер је време кризе и многима може помоћи да се изборе с овом ситуацијом, али и са сваким другим изазовом који даје могућност за велике
подвиге.
Душка Стојановић III1
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Креативност наших ђака
„Речи су, наравно, најмоћнији лек које је човечанство користило.“ Радјард Киплинг
Када сам на почетку школске године основала литерарну секцију био ми је циљ подстицање ученика на креативан и стваралачки рад, као и развијање њихових интересовања за интелектуално размишљање, посматрање и истраживање у појединим областима. У оквиру рада литерарне секције одвијала се
креативна настава српског језика и књижевности, што је укључивало и интересни рад са појединцима. Међутим, ова секција
је прерасла у нешто више, прерасла је у једну малу дружину
која је била спремна да ради, истражује и учествује у свим видовима смотри, такмичења и
конкурса. Са поносом кажем да смо одлазили на такмичења из чисте љубави и вођени срцем,
а увек се враћали запажени и са неким пласманом. Временом, ученици секције надмашили су
сам рад у школи и постали познати у ширим књижевним круговима, те неки од њих очекују да
им стихови буду објављени у зборницима заједно са стиховима Љубивоја Ршумовића, Моше
Одаловића, Власте Ценића и других еминентних писаца и песника за децу. Овај текст је један
омаж њиховим дивним душама и начин да им се, у своје лично име и у име колектива Средње школе „Прокоповић“, захвалим и пружим подршку њиховом даљем раду, а о њима самима говориће више њихови радови и успеси који следе у наставку.
Миљана Петрић, наставник српског језика и књижевности

Литерарни конкурс у организацији Економске школе
29.11.2019. године ученици Средње школе „Прокоповић“ учествовали су у кампањи
„Економске школе“ из Ниша „Стоп насиљу“. У оквиру кампање био је организован Литерарни
конкурс, а чланови секције својим литерарним радовима показали су да лепа реч и љубав могу бити довољни у борби против насиља. Конкурс је
био такмичарског карактера и чланови секције
постигли су изврсне резултате. Ученик IV1 разреда,
Златковић Жељко, награђен је 2. наградом, док су
радови ученика III2 разреда, Стаменковић Јована, и
ученице IV1 разреда, Јовановић Дејане, били запажени и похваљени од стране ученичког и стручног
жирија.
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Жељко Златковић о својој награђеној песми “Дете је диван
почетак човека“
- Ова песма је инспирисана лекцијом из педијатрије „Периодизација дечијег узраста“. Дечији узраст можемо поделити на неколико периода. Ја сам се трудио да за сваки период
направио једну песму, тако да је ово, у ствари, један песнички циклус.
Песме су обележене бројевима који означавају године старости детета. (Редослед је следећи: 0, 0-1, 4-6, 7-14). Надам се да ћу у будуће оправдати ову награду која ме чини изузетно поносним и срећним. Захваљујем се мом ментору, професорки српског језика и књижевности, Миљани Петрић, без чије подршке не бих открио своје песничке способности.

Такмичење у беседништву и тријумфи на фестивалима
20.01.2020. године Филозофски факултет у Нишу и Департман за комуникологију и новинарство организовали су такмичење у беседништву. Ученици су писали беседе на тему Свети Сава и образовање . Ученик IV1 разреда, Златковић
Жељко, освојио је 3. место са својом ауторском беседом „О значају доброг учитеља“.
Чланови секције израдили су и послали своје радове
организаторима „Медијана фестивала дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу“ у организацији
Градске општине Медијана у Нишу. Тема литерарног
конкурса била је „Мило ми је што постојим“, ученици – учесници Златковић Жељко и Јовановић Дејана
били су вредни, а литерарни радови Жељка Златковића награђени су 1. местом.

Часопис (ИМ)ПУЛС

О, ти си дар!
О, ти си као дим, земља и прах,
што се ветром губи,
Не стигне човек да ти осети дах,
ни лепоту да ти љуби.
О, ти си к'о ватра што вечито пече,
и што неуморно траје
докле год овај људски род тече,
и записује твоје осећаје.
Ти си нешто посебно,
сјајније од хиљаду белих звезда,
лепше од стотину пуних гнезда.
Сасвим јединствено.
Ти си Живот.
Многи би желели да
течеш без суза, без
мука.
Али, да ли би тада
био пун лепих боја,
песама и звука?
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Живот је прејака реч која
спаја
О, драги читаоче, верни сведоче,
Ви што се борите за дах,
Ви што не знате за икакав страх,
О, драги друже, неуморни браниоче,
Не посустајте усред овог великог рата!
Ако желимо вратити себи онај мир,
морамо чувати једни друге и затворити
врата,
у супротном, чека нас дубок, хладни вир.
Наша су срца истог ткива,
Ал' не и истог откуцаја.
Наша је снага неизмерљива,
Ал' само кад се нико не одваја.
Верујем да ће све ове пошасти проћи,
да ће опет процветати зелена гора,
да ће опет засијати рујна зора,
и лепота плавог мира доћи.

Често не видимо твоју лепоту,
не загледамо се у пределе плаве
него марширамо на неку нашу голготу,
не осетивши мирис зелене траве.

Истина је да владају у нама чемерни тренуци,
и да се тиха туга у нама лагано буди,
Истина је да нам досађују једни те исти
звуци
и да нам брига и патња раздиру груди.

Знам да ниси никада потпуно бео,
да нам срца не обавија увек среће вео.
Знам да имаш и лоше тренутке
кад нам туга обавија све срчане кутке.

Ал' издржаћемо, јер једног јутра,
Кад распрште крила голубова,
Кад крене бујица да рије изнутра,
знаћемо: стигла је слобода човекова!

Али, кад год ме удари тај твој хладни ветар
Ја се ка теби одлучно окренем
и сасвим лагано, речју и песмом,
Трудим се да кроз време не венем.

И тада, када нас умива румени зрак,
када снажно грлимо једни друге,
Немојмо заборавити тај тамни мрак
и то време изолационе туге.

Радост и срећа пролазе ми кроз груди
као бујица што слама и највећу брану
топла реч ми полако очи буди,
лечећи и највећу, најтежу рану .

Знам да ће све ове пошасти проћи,
да ће опет процветати зелена гора,
да ће опет засијати рујна зора,
и лепота плавог мира доћи.

Животе, спознајем сву твоју лепоту
и могу рећи целим срцем својим:
Мило ми је што постојим!
И што пером и песмом дане бојим.

Издржаћемо,
Јер Живот је прејака реч која спаја,
а Љубав сила којој нема краја!
Жељко Златковић IV1

Април, 2020.
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Није човек оно што мисли, већ оно што чини
„Некада је
важно људима
рећи шта можете учинити
за њих - како
би иначе знали
да могу на вас
да рачунају?”
Нисам човек од великих речи. Нисам слаткоречива, не дајем олако обећања, не ласкам, не лажем и не хвалим се. Ја све што желим неком да кажем,
покажем делима, она имају много већу тежину од речи. Поштујем и оне који вешто баратају вокабуларом од десетина хиљада речи,
па у сваком тренутку умеју да кажу нешто убедљиво. Оне, који могу да убеде слепог да
прогледа и хромог да прошета.
Мени се, ето, некако не да.
Хајде да се сетимо колико су нас
пута, кроз историју, лагали и обећавали свашта, а ми се, као
магарац ког „вабе“ на мркву која
стално измиче, исто толико пута преварили и
осрамотили. Зато не разумем ни појединце,
ни народе који олако зажмуре на очигледне
лажи, јер им годи сујети да су посебни и
вредни нечијег труда. Мени је потребно да
видим резултате, а не обећања! Важно ми је
да видим учињено дело. Оно је доказ уложеног труда, његов резултат. Речи су нека друга
категорија, као упаљена сијалица на коју се
нахватају наивни и неискусни лептири. Ја, зато, не причам много. Нисам ћуталица, да се
разумемо! У ситуацији која зависи од мене и

мог ангажовања, не обећавам много, али много радим на реализацији. Зато сам много пута
чула да сам изненадила друге - нико није очекивао да ћу ја бити кључни фактор за решење
проблема. Хајде да не будем престрога! Некада је важно људима рећи шта можете учинити
за њих - како би иначе знали да могу на вас
да рачунају? Проблем је што данас сви много
обећавају, па ником није јасно коме се и колико може веровати. Људе који се много куну, обећавају и хвале, не могу да разумем, ни
да волим. Лепе речи су важне само у књижевности, или када неког тешите. Чак и када волите, морате наћи опипљивији доказ љубави
од бесмислених слатких шапутања. Волети значи бити спреман на било какву жртву зарад вољене особе, све остало је калкулација.
Дефинитивно дајем предност делу
испред речи. Куле које се граде у
ваздуху, без ваљаног темеља,
кратког су даха и само заклањају
видике. Учине обмануте људе
слепим за стварна племенита дела. Овом су свету данас, више него икад,
потребна та велика, човечна дела, потребно
је бранити свет од свих пошасти које га угрожавају. Сваком појединцу је потребан стабилан ослонац, ма колико се чинио моћан и јак.
Ослонац од дела, а не од речи. Зато не обећавајте и не лажите оне које волите. Пружите
им опипљивији доказ од ваших напамет научених фраза - покажите им конкретно шта сте
(не шта ћете) урадили за њих!
Дејана Јовановић IV1

Часопис (ИМ)ПУЛС
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Свако дете је уметник
„Изгубити креативност је као
кад заборавимо
неку нама драгу
особу“

те дар који ваше дете носи – не дозволите да
он пропадне. Постоје људи чији су животи
испуњени уметношћу, међутим, многи не могу
да живе од тога без обзира што воле оно што
раде. Постајемо толико окупирани да зарадимо новац или стекнемо репутацију за себе да
једног уметника пустимо да оде, избледи.
Изгубити креативност је као кад заборавимо
неку нама драгу особу. За стварање једног уметника потребно је време. За време те
изградње, родитељи и околина могу бити
главни кривци одузимања права детета на
свет уметности. У реду је да имају велика очекивања, све док то не постану крути стандарди који гуше радозналост, креативност,
самопоуздање и љубав према учењу.

Сва људска бића су по
природи креативна. Деца то осећају у свом
срцу, али како постајемо старији већина нас
почиње да сумња. Живимо у култури која обесхрабрује креативну мисао и жели да верујемо да су уметничке способности ретке. У
стварности, свако од нас има велики неискоришћени креативни потенцијал, али, као и семе, јединствени таленти сваке особе се морају гајити, храбрити и неговати.
Уметност игра велику улогу у нашим животиСвако дете показује интересовање за умет- ма и престајемо бити уметници онда кад себи
ност, чини ми се, од малена. Колико пута сте кажемо да
помислили да један папир није довољан за то нисмо.
ваше ремек-дело? Дечији цртеж може више Када вам
рећи него што сте сами очекивали, па чак нај- је досадједноставнији део њиховог уметничког ства- но, наслиралаштва може да вам образложи њихове кајте сликада
мисли, тежње и осећања. Надам се да детету ку,
никад нисте рекли да оно што је нацртало, ни- сте тужни
је добро или не ваља. Ако то ипак јесте ура- отпевајте песму. Тако ћете учинити живот бар
дили - знајте да вас осуђујем. Деци треба са- на тренутак бољим, што и јесте поента целе
моувереност, брдо самоуверености, да би се приче. Препустите се креативности, нека вас
изразила и истакла оно „лепо“ што у њима ле- она води. Деца је имају и треба да је задрже.
жи. Потреба за изражавањем код детета нај- Пабло Пикасо је лепо рекао: „Свако дете је
чешће бледи при његовом сазревању због не- уметник. Проблем је како остати уметник кад
сигурности или мањка подршке. Зато подржи- порастеш.“
Јован Стаменковић III2

Април, 2020.
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Књижевни олимпијци
„Књижевна олимпијада“ је ове године
одржана 29.02.2020. Овог пута домаћин је била Гимназија „9. мај“. Учествовале су све нишке школе укључујући и СШ „Прокоповић“. Наша школа је
учествовала и прошлих година и
постигла
велике
успехе.
Сама
„Књижевна олимпијада“ јесте такмичење на коме ученици имају прилику
да покажу своје знање из књижевности. У нашој школи за такмичење је
припреме држала професорка Миљана
Петрић. Она је додатне часове држала
што је више могла и дала је свој максимум приликом припрема ученика
који су изашли на такмичење, наравно, и мене као једног од тих ученика.
Приликом припрема користили смо се
свим информацијама и материјалима
са редовних часова, с тим што смо више пажње обраћали на детаље, такође, штампали смо разне тестове које
нам је професорка Миљана припремала. Моја очекивања нису била велика,
вероватно зато што ми циљ није била
победа, већ неко ново искуство које
„Књижевна олимпијада“ пружа. Морам да признам да је
искуство дивно, јер
поред свог тог спремања ми смо увек
одвајали време и за
шалу и опуштено
дружење.

Имали смо Вибер групу где смо
дискутовали о току припрема и у
сваком тренутку смо могли да поставимо питања око ствари које нам нису биле довољно јасне. Сарадња,
слога, дружење и пре свега рад довели су до тога да ипак постигнем
велики успех и освојим прво место.
Велику захвалност за своје достигнуће дугујем професорки која је
своје слободно време посветила томе да ради са мном књижевност,
али и мом другу, Јовану Стаменковићу, који је све то прошао са мном
и који ми је, такође, пуно помогао
кроз цело ово ново искуство. Хвала
вам и презадовољна сам, како такмичењем тако и резултатима. На велику жалост други ниво је отказан
због новонастале епидемије, али
дефинитивно ћу пробати и следеће
године да одвојим време за такмичење, па ко зна можда буде чак и
боље. Ако сте прва, друга година и
волите српски језик и књижевност,
мој вам је савет да окушате срећу на
такмичењу, без обзира на успех,
знање које после тога добијете је
непроцењиво!

Ања Китановић III2
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Прослава школске славе Свети Саве
Свети Сава (1175-1236) био је српски принц, монах, игуман манастира Студенице, књижевник и први архиепископ аутокефалне Српске православне цркве. Рођен као Растко
Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање и брат Вукана и Стефана
Првовенчаног. Свети Сава био је веома важан за саму Српску државу. Због Светог Саве
изграђене су прве српске школе и болнице. Међутим, његов пут није био лак. Док су
његова браћа размишљала о владавини српске државе, Растко је имао друге планове.
Он је хтео да помаже људима и посвети се Богу. Једно вече је побегао на Свету гору и
замонашио се у манастиру Светог Пантелејмона, где је и добио монашко име Сава. Када се све сагледа, Свети Сава је имао то што многи други људи немају, односно упорност и љубав према Богу. Због свега начињеног, Свети Сава се сваког 27. јануара у години слави као школска слава.

Средња школа „Прокоповић“ је школску славу прославила у веома лепој и топлој атмосфери. Уз присуство многих гостију, ученици предвођени професоркама српског језика, Миљаном Петрић и Милицом
Крстић, приредили су гостима једну сјајну приредбу
у част Светом Сави. Приредба је била један леп догађај пун смеха и знања о Светом Сави у којем су гости
били уживали. Ово је једна традиција која је трајала
и која ће трајати годинама.
Павле Цветковић II3
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Није учен онај који чита књиге, већ онај који зна шта
чита
- Румунска пословица
05.12.2019. године ученици и наставници Средње школе „Прокоповић“ посетили су Сајам књига у Нишу, педесет шести по реду, у организацији Нишког културног
центра. Ове године били су присутни штандови са речницима и уџбеницима страних језика, многобројна издања за децу и антикварне књиге, научно-популарна и
енциклопедијска издања. Пратећи програми су посебно
били занимљиви нашим ученицима, док су поједини од
њих искористили прилику и упознали се и разговарали
са књижевним ствараоцима у којима виде личне идоле.

Интервју са Виолетом Јовић, шаљивом вилом озбиљне
књижевности за децу
Јован Стаменковић, ученик III2 разреда, и Жељко Златковић, ученик IV1, искористили су прилику и урадили интервју са Виолетом Јовић, познатом српском књижевницом.
•

Шта Вас је инспирисало да кренете путем књижевности и писања?
Ја сам се једноставно тако родила, нисам размишљала о некој посебној инспирацији. Била сам мало, чудно дете које није волело чоколаду, па је деда мени уместо чоколада куповао књиге. Кад прочитате много књига онда се једноставно
сакупи много речи које имате на располагању и које можете да употребите да
опишете оно што видите, чујете, осећате. Ја сам имала око десет година када
сам објавила неке своје реченице и збирке, а касније, као студент, објављивала
сам све више и више. До сада објавила сам преко четрдесет књига.

Часопис (ИМ)ПУЛС
•
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Зашто сте се баш одлучили за младе и децу?
Ја сам у животу борац за истину, јако
волим истину, најважнији идеал који
можемо да постигнемо у животу је
истина. Јако је важно бити искрен
према себи, пре свега. Деца су искрена, децу не можете да лажете, деци
не можете да глумите. С децом сте
начисто само ако сте добри.

•

О чему говори Ваш роман „Нема књига“ ?
Овај роман је најтежа ствар коју сам написала. Ви, средњошколци, би већ требало да прочитате, нарочито ваше другарице. Ради се о инцесту и о злостављању
у породици, пре свега, и о ћутању. У питању је тешка прича о покушају силовања. Девојка у самоодбрани убија свог оца и бива затворена у психијатријску болницу. Ово је књига о тишини а, верујте ми, тишине највише вичу и најпаметније
говоре.

•

Да ли у Вашој збирци песама „Шашава вила“ има аутобиографских елемената?
Људи неће да признају и говоре велике филозофије о ко зна чему, у ствари, веровали или не, сви ми пишемо једну књигу читав живот и сви ми исписујемо себе.
Како год ,ако то није мој живот ,биографски, у смислу да је то моје, да сам то
ја , онда је то моје виђење света, а то сам опет ја. Нема писца који не говори о
себи.

•

Да ли су Ваша дела намењена дечијем узрасту или се у њима може провући и живот
једног тинејџера?
Ја волим Душана Радовића, нашег Нишлију. Он је рекао да пише књиге за децу које треба да читају одрасли и сваки озбиљан писац пише књигу за одрасле коју
смеју да прочитају и деца. Књига је наш учитељ.

•

Како се осећате током самог стваралачког процеса?
Није писање посао који се ради „од 7 до 3“ . Не можете да кажете себи - сада сам
скувала ручак, дошла ми је комшиница, попиле смо кафу, ишла сам на пијацу, у
10 часова ћу да седнем да пишем. Кад седнете у 10 часова да пишете, нема шансе
тачку једну да напишете. Писање је ствар инспирације, мотивације, ствар онога
да вам се мота неки пасус, стих, реченица. Може да вам се деси на аутобуској
станици да морате са запишете нешто, на седници наставничког већа, на часу
математике. Обавезно запишите, нотирајте негде на крају свеске, да не би
изгубили ту идеју. Добра песма вас дигне у два ноћу и ви онако шарнете негде.
За роман вам је потребна идеја коју ћете касније разрадити. То су тренуци у којима сте најјачи.
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Златна медаља и две сребрне на Општинском
такмичењу у пливању за наше ученике
Дана 20.11.2019. године, под покровитељством града
Ниша и у организацији Савеза за школски спорт града
Ниша, на базенима СЦ „Чаир“ одржано је првенство
средњих школа у пливању.
Нашу школу су представила три ученика: Невена Стојановић II3, Никола Лазаревић II2 и Милутин Пошмуга
II2. Невена Стојановић је у дисциплини 100 м леђно
освојила 2. место и знатно побољшала своје резултате у односу на прошлу годину. Милутин се, такође,
добро показао освојивши 2. место у дисциплини 100
м краул, док је Лазаревић Никола заблистао са златном медаљом у дисциплини 100 м прсно и тако себи
омогућио пролаз у даље такмичење. Републичко такмичење требало је да се одржи од 9. до 16. маја 2020.
године. Ученици, као и наставница физичког васпитања, Гордана Голубовић, веома су задовољни постигнутим резултатима, а цела школа је поносна на њих.
Невена Стојановић II3

Пливање као начин живота
Ученица Анђелина Цветковић II2 урадила је интервју са
вишеструким шампионом Николом Лазаревићем.
1 Када си почео да се бавиш пливањем?
Пливањем сам почео да се бавим у трећој години свога
живота.
2. Како си знао да је пливање баш спорт за тебе?
Мој брат, Александар Лазаревић, бави се пливањем,
то је разлог што сам одлучио да се бавим баш тим спортом. Он ми је, у неку руку,
узор. Једном сам себи зацртао да ћу бити најбољи пливач у Србији. Донекле сам
остварио свој сан и сада сам један од најбољих у Србији и моје пливачко време, у
дисциплини 200 метара прсно, спада у топ 15 времена од постојања српског пливачког
спорта.
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3. Да ли волиш спорт којим се бавиш?
Волим, јер знам да сам ја заслужан за ту победу. Пливање није тимски спорт него се
такмичиш сам за себе и сам са собом.
4. Како напредујеш у пливању? Да ли је ти је битна победа или само да учествујеш?
Искрено не могу да се жалим. Имам доста победа у својој каријери и уз сваку победу долазе нови спонзори који желе да сарађују са мном. Пливање је индивидуални спорт и једна стотинка може да те одвоји од победе, али ја више волим да учествујем па ако победим - победио сам.
5. Које је твоје омиљено такмичење на коме си учествовао?
Имам више омиљених такмичења. Једно се истиче - то је када сам био на Европској
олимпијади у Азербејџану. Тада сам завршио трку као 6 пливач у Европи, што значи
да је то велики успех за мене и за Србију. Такође, шампион сам у свим медитеранским земљама у Европи.
6. По твом мишљењу, какав треба да буде дух спортисте?
Прво сваки спортиста треба да буде психички јак у глави. Све почиње из главе, када
си ту јак онда ти нико ништа не може.
7. Шта поручујеш омладини у Србији?
Да крену да се баве неким спортом а не да своје слободно време проводе у кафићима и
конзумирајући алкохол, него да ураде нешто паметно
за себе.

Да ли се пливање учи?
Пливање се не учи, јер је то наша урођена способност. Учимо, заправо, како да се ускладимо
са водом. Када уклонимо страх од воде довољно да се са њом ускладимо, догоди нам се да
сами од себе пропливамо.

Април, 2020.

Страница 35

Дан здраве хране
У среду 16. октобра 2019. године је
обележен Дан здраве хране на више
начина. У оквиру Секције здравственог васпитања ученици су присуствовали предавању које је том пригодом
одржано у Дому здравља у просторијама Саветовалишта за младе. Добили су корисне информације о нутритивним вредностима појединих намирница, о правилном планирању сва
три главна оброка и ужине, као и о
здравој и „нездравој“ исхрани.
Ученици су се сами побринули да у ходницима школе
буду панои израђени на часовима грађанског васпитања (са примерима добре и лоше исхране). Предметни професори су носили беџеве који су били у
облику јабуке, а које је спремила др мед. Јелена Милошевић. Похваљују се најактивнија одељења у овој
активности– I1, II1 и IV2.

Мали календар здравља:
7. април Светски дан здравља
31. мај Светски дан без дуванског дима

14. јун Светски дан добровољних даваоца
крви
11. септембар Светски дан прве помоћи
10. октобар Дан менталног здравља
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Здрава исхрана
Проблем данашњице

Шта је то здрава храна?

Здрава и правилна исхрана је један од главних проблема данашњице. Већина људи велики део свог дана проведе на послу, а деца у
школи. Мало размишљају о здравој и правилној исхрани и људи, у недостатку времена,
често једу где им је најближе. Најчешће то
буде пекара или нека брза храна. Неретко се
дешава да се уопште и не једе. Занимљиво је
то што повремено гладовање може да буде и
делотворно по наш целокупни организам. У то
треба човек да буде добро упућен да се не
би пореметио целокупан рад организма. Наравно, гладовање нема везе са правилном исхраном и свакодневним гладовањем због недостатка времена. Кобно је исто то што људи
доручкују у време ручка и ручају у време вечере. Након тога умор се још више испољава
због нагло испуњеног стомака. Често одлучимо да се здраво хранимо, али не знамо како.

Има система правилне исхране зависи од тога
шта желимо да постигнемо и допринесемо. За
нормално функционисање организма и добро
здравље потребно је уносити хранљиве материје, а то су:
•

угљени хидрати (пиринач, овсене пахуљице, тестенина, интегрални хлеб )

•

протеини (туњевина, пилетина, ћуретина,
јунетина, сир, јаја )

•

масти (маслиново уље, коштуњаво воће,
бадем, ораси, лешник )
витамини и минерали (воће и поврће; од
поврћа најбоља је паприка, а од воћа препоручују се банана и авокадо)
вода.

•

•

У овом тренутку, у коме се свет данас налази,
најбитније је здраво се хранити и изградити
јак имуни систем. Зато се здраво храните, будите здрави и останите код куће.
Борис Богдановић IV1
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Алхемија

Алхемија је грана филозофске природе из
које се у 17. и 18. веку развила модерна
хемија и фармакологија. У давна времена
алхемија се сматрала краљевском вештином. Данас се поборници псеудонаука
често називају „алхемичари“. Алхемија
комбинује елементе многих наука и филозофских дисциплина, попут хемије, металургије, физике, медицине, астрологије,
мистицизма и уметности. Ову вештину су
практиковале древне цивилизације Месопотамије, Египта, Персије, Индије, Кине, старе Грчке
и Рима, и муслиманске
цивилизације. У Европи
се алхемија развијала
све до 19. века.

ти самог себе у неку врсту свемоћног бића.
Алхемија показује и карактеристике неоплатонизма, јер се бави одвајањем драгоцених и чистих материјала од нечистих и
несавршених. У раном добу свога развоја
алхемија имала за циљ лечење, што се види из потраге за проналаском еликсира
живота. Ово се најбоље илуструје великим
значајем који је играла арапска медицина
у развоју алхемије. Познато је да су арапски лекари развили спектар лекова који су се производили по сложеној процедури, иако је њихов
ефекат лечења био углавном незнатан. Ови лекари
су открили процес дестилације.
Поред
камена
мудрости
и
еликсира,
Алхемичари су покушаваалхемичари су настојали
ли да открију тајну прода пронађу панацеју, универзални лек. У
наласка камена мудрости, што се описиваделима Парацелзуса видљива је трансфорло као „Велико дело“. Међутим, иза њихомација алхемије у примитивну хемију.
вих херметичких текстова пуних симбола,
чиме се од лаика сакривала суштина, крио По алхемичарима материју сачињавају не
се интерес за трансмутацију душе, то јест смо карактеристике већ и принципи, што је
за духовни преображај. Ту се може говори- став преузет из Аристотелове филозофије.
ти о „мистичној алхемији“. Још радикал- По овој теорији могуће је реорганизовати
нија је грана алхемије под именом „Велика материју неплеменитих метала по принцивештина“ (Ars Magna), коју је развио сред- пима племенитих метала. Аморфна матењовековни филозоф Рамон Љуљ. Љуљ је рија и принципи, такозвана квинтесенција,
тврдио да алхемичар може трансформиса- били су предмети проучавања алхемичара.
Бранко Обрадовић III2
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Имунитет
Имуни систем делује 24 сата у току дана. Фетус нема сопствени имунитет, плод добија готова антитела од мајке преко крви путем пупчане врпце. Након рођења имунитет расте,
плус беба добија антитела од мајке. У шестом
месецу рођења је најслабији имунитет.
Ћелије имуног система настају у прва 4-5 дана, од момента од кад је настала оплођена јајна ћелија.
Врсте имунитета:
•

Урођени (неспецифични), делује у раној
фази одбране од инфекција, у првих неколико сати и помаже другом имунитету.

•

Стечени (специфични) настаје након неколико дана, од момента инфекције и трајнији је и ефективнији, настаје као резултат
контакта са узрочником неке болести
(бактерије, вируси).
Имуни систем чине:
•

Органи (тимус, слезина, коштана срж,
лимфни чворови, слепо црево) и

• Ћелије (бела крвна лоза-леукоцити)
Прва фаза одбрамбеног рата, одвија се између две најважније групе леукоцита:
1. Фагоцити - зовемо их покретне полицијске
снаге.
Шта
они
раде?
Они непрестано круже и циркулишу кроз
наш организам, вребају микроорганизме, и
путем фагоцитозе тј. гутања, они гутају и
склањају микроорганизме.
2. Макрофаги - зовемо их непокретне полицијске снаге и налазе се углавном у ткивима. Гутају тако што пружају ручицу
(псеудоподу), којом хватају на њима знан
начин, висе и осете неки микроорганизам.

Путем гутања тј. фагоцитозе га неутралишу. То се дешава 24 сата непрестано.
Може се десити да је непријатељ много јачи,
него што могу ове две групе ћелија да поднесу и онда се диже општа узбуна. Ове ћелије
почињу да луче пироген – супстанцу која путем крвотока одлази до мозга и активира центар за температуре и грозницу. Креиран је тако да би требало да нас обори у кревет, да би
препустили имуном систему да се бори. У овој
фази важну улогу играју дендритске ћелије,
које подсећају на дрвеће (на гране дрвећа).
Оне имају улогу шпијуна – сакупљају податке
о непријатељу, који нас је напао. Да би имуни
систем знао, какву стратегију да развије, мора знати ко је тај који нас је напао. Зато служе ове ћелије-оне прикупе информације, као
кад шпијуне убаците у непријатељске
редове и информације предају главно командујућим ћелијама-т.лимфоцитима, тако што
приђу
и на молекулском нивоу пренесу информацију
( Како? То је тајна).

Емилија Станковић II2
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Зашто нам куца срце?
Аутономни нервни систем
То је део централног нервног система који функционише самостално и који несвесно контролише рад унутрашњих органа. До срца долазе влакна из оба дела аутономног нервног система: из симпатичког и из парасимпатичког нервног система. Надражаји које шаљу та два
система су супротни: симпатички систем се активира када вршимо неки физички напор и сваки пут када се у нама јаве нека јака осећања, и изазива убрзање фреквенције срца, док парасимпатички систем
преовлађује када смо смирени и када се одмарамо,
и
налаже
успоравање
откуцаја
срца.
Обично се каже да су у срцу скривена осећања, да
је то место на коме борави љубав.

Да ли је срце место на коме борави љубав?
Међутим, у питању је пука уобразиља, романтична али нереална. Можда се та замисао јавила када је доказано да у стању узбуђења срце брже куца, иако је реч само о аутоматском одговору на надражаје које шаље
нервни систем. Чак, може се рећи да је
срце неосетљив орган будући да не располаже нервним завршецима осетљивим на
додир и температуру, мада поседује рецепторе који се активирају и изазивају бол када
се накупе одређени продукти метаболизма у
случају недовољног протока крви.

Др мед. Марија Младеновић
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Хемија љубави—лептирићи или адреналин?
Кроз историју, људи су тврдили да је срце центар љубави. У другу руку, научници нам кажу
да је љубав само у нашем мозгу, подмазана хемикалијама и хемијом.

Како настаје осећај заљубљеност и колико траје?
Када се две особе привлаче, дешава се виртуелна експлозија неурохемикалија попут адреналина. Ватромет експлодира, а ми видимо звезде. ПЕА или фенилетиламин је хемикалија која
убрзава проток информација између нервних ћелија. Такође, у вези с хемијом су допамин и
норепинефрин, хемијски рођаци амфетамина. Допамин чини да се осећамо добро, а норепинефрин утиче на производњу адреналина. Због њега нам срце прескаче! Ове три комбиноване хемикалије чине да се осећамо заљубљено. То је разлог зашто заљубљени осећају еуфорију и енергију, као да лебде у ваздуху. Ово је „хемија“
или љубавне варнице које сви тражимо.
Неки људи постају прави зависници од љубави. Њима је
потребна хемија или ово хемијско узбуђење да се осећају
срећно. Једном када се ова иницијална навала хемикалија
стиша (неизбежно после шест месеци до три године, у зависности од индивидуе и околности), љубавна веза се руши. Они убрзо поново полазе у потрагу за новом „дозом
хемије“.
„Зависници од љубави“ имају још један проблем. Њихово тело постаје отпорно на ове хемикалије. Много људи прође кроз живот кроз везе од шест месеци до три године. Ако ови зависници остану венчани, велике шансе су да ће тражити афере да допуне своје хемикалије.
Jован Стаменковић III2

Април, 2020.
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Психолошки фактори који дeлују на доживљај бола
Наше физичко здравље је уско повезано са нашим менталним здрављем и обрнуто. Свакодневне бриге и стрес често се манифестују кроз
различите физичке болове и проблеме. Када лекари не могу да пронађу физички узрок бола који нас хронично мучи, можете бити сигурни да је он последица вашег емотивног стања. Психолошки фактори
могу деловати на три начина: могу бити узрок бола, могу појачати
интензитет бол и могу да смање интензитет бола.
Психолошки чиниоци који утичу на интензитет бола су:
•

емоционална стања

•

претходна искуства

•

сугестија, пажња

•

психофизичко стање организма

•

очекивања

•

црте личности

Карта емотивног бола
•

Врат: Одбијање да се види друга страна проблема. Тврдоглавост, нефлексибилност.

•

Рамена: Способност да наше искуство унесемо у живот са радошћу. Сами себи отежавамо
живот.

•

Кичма: Вратни део – недостатак емотивне подршке, средњи део – кривица, задржавање у прошлости, доњи део –
страх од немаштине.

•

Лактови: Представљају промену правца и прихватање нових искустава.

•

Ручни зглобови: Представљају кретање и лакоћу.

•

Кукови: Страх од кретања напред.

•

Колена: Тврдоглави понос и его, страх, одбојност.

•

Ножни зглобови: Нефлексибилност, кривица.
- Теодора Танић II1
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Активности мозга током сна
Да ли мозак ради док спавамо?
Идеја да се током сна наш ум одваја од спољашњег света је веома стара и данас још увек дубоко укорењена у нашем схватању спавања, упркос свакодневним искуствима и недавним научним открићима која теже да докажу да се наши мозгови приликом спавања не искључују
потпуно из свог окружења. Напротив, наши мозгови могу да оставе мало простора за спољни
свет. На пример, лакше се будимо када чујемо сопствено име или специфично јак звук као
што је аларм или пожарни аларм у поређењу са једнако гласним, али мање битним звуцима.
Пролазимо кроз стања - према студијама Харварда, тело прво пролази кроз нерапидну фазу кретања очију. У питању је фаза у којој смо
и даље донекле свесни. Затим, наступа НРЕМ
фаза 2 и НРЕМ фаза 3, пре него што коначно
наступа РЕМ фаза, у којој сањамо. Пун циклус
спавања траје од 90 до 120 минута, тако да
просечна особа пролази кроз четири или пет
оваквих циклуса у току једне ноћи. због сигурности. Део мозга се током сна гаси
и самим тим не раде ни неурони који су задуПролазимо кроз чишћење - студија Универ- жени за моторне способности. То доводи до
зитета Роцхестер показала је да у мозгу, то- тренутне парализе, која спречава евентуалне
ком спавања, активирају се системи за физичке активности током спавања. Парализа
у
просеку
20
минута.
“чишћење”. Кичмена мождина током спавања траје
испушта брже течност, која пролази кроз мозак и отклања молекуларни отпад, чије наго- Доносимо велике одлуке - током сна, мозак
милавање може да изазове деменцију. процесуира тешке одлуке и помаже нам да
рационалније
размишљамо
ујутро.

Памтимо - током спавања, мозак прерађује
краткорочне информације у дугорочно памћење. Зато сан игра важну улогу у учењу. Помаже новим информацијама да се прераде и
остану
у
меморији.

Расте креативност - једна студија показала је
да је сан повезан да деловима информација
које наш мозак током будног стања одваја.
Заправо, људи су за 33% креативнији, након
спавања.

Парализовани смо - иако ово звучи као застрашујућа чињеница, заправо ово се дешава
Стефан Цветковић III1
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Инјекција без игле
Трипанофобија, интензиван страх од свих медицинских процедура у којима се користе игле, испољава класиним знацима нелагоде и узнемирености чији интензитет варира од особе до особе. Иако неки истраживачи тврде да је ова фобија
наследна чак у 80% случајева, не могу са сигурношћу да кажу
да ли је у питању генетска предиспозиција или једноставно
понашање научено од родитеља или рођака.
Научници с Технолошког института у Масачусетсу (МИТ) у
САД-у изумели су безболну инјекцију, налик оној која је виђена у чувеној научнофантастичној серији „Звездане стазе”.
Направљен је шприц који под великим притиском, без игле,
великом брзином убризгава лек у тело пацијента.
Нови шприц ради помоћу малог, снажног магнета обавијеног
калемом од жице и повезаног с клипом у ампули с леком.
Кад се у њега убаци струја, она долази у додир с магнетним (Апарат за вађење крви без
игле)
пољем и производи силу, која гура клип унапред и тако убацује млаз лека кроз кожу под великим притиском и брзином једнаком брзини звука у ваздуху.
Ова инјекција без игле је изум научника и професора термодинамике Јана Хунтера с МИТ-а
(Технолошког института у Масачусетсу у САД ).
Нови "jet-injection" уређај под називом PRIME користи млаз лека под
високим притиском који није дебљи од неколико длака косе. Нови
инјектор омогућује прилагођавање дозирања лека кроз кожу како би
се прецизно прилагодили третмани за појединачне пацијенте и готово у потпуности елиминисала бол. Уређај је спојен на апликацију
(jet-injection" уређај под на- која прати сваку дозу и деловање лека, информације учитава у
зивом PRIME)
облак и омогућује приступ подацима доктору и пацијенту.

Вађење крви без игле
Амерички научници осмислили су справу за вађење крви уз помоћ које се тај поступак обавља
једноставно, безболно и - без игле, што је добра вест за све пацијенте који се боје убода
игле. Апарат величине пинг-понг лоптице функционише тако што се прислони уз кожу на два
минута, а за то време посебан вакумски део справе преко капилара усиса потребну количину
крви, која потом исцури у епрувету причвршћену за апарат.
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Када прислонимо справу уз кожу пацијента ствара се
лагани вакуум који одмах почне да усисава крв из капилара. Захваљујући капиларној активности крв се
усисава у епрувету причвршћену за апарат.
По завршетку поступка апарат с крвним узорком шаље се у лабораторију.
Уређај тренутно може извући приближно довољно
крви за тестирање готово свега што се тестира и у модерним лабораторијима, као што
су холестерол, инфекције, ћелије рака и шећера у крви. Међутим, дијабетичари који
требају тестирати шећер у крви неколико пута дневно, није циљно тржиште.

Предности и недостаци инјекција без игле
Предности:
1.Без страха од игле; психолошки отпор
на третман биће сведен на минимум, а
усклађеност лечења ће се побољшати,
посебно код деце са дијабетесом.
2. Без страха да ће се игла сломити –
сигурнији начин давања инјекција
3. Неки пацијенти носе инфективне
агенсе, чак су и озбиљни пацијенти са
заразним
болестима,
популарност
шприцева без игле може минимизирати
лечење медицинског ризика, али такође
смањује проблеме и трошкове у раду са
медицинским отпадом.

дифузије се разликује од последица
традиционалних игала, па је повећана
биорасположивост
инсулина,
а
ефикасност
радног
времена
је
скраћена.Главни део шприца без игле
може се користити хиљадама пута и
може се користити за различите
пацијенте.
Недостаци:
1. У поређењу са традиционалним
шприцем, цена шприца је скупља.

2. Пошто је процес убризгавања благ и
брз,
очигледно
је
другачији
од
традиционалног шприца, тако да ће бити
4. Једноставна, скала за подешавање потребно неко вријеме да се утврди да
притиска, када убризгате инјекцију ли је инекција успешна или не.
притиском на тастере, апсорпција лека у 3.
Пошто
је
структура
шприца
инјекцијама може се поновити неколико компликованија запремина је већа од
пута.
традиционалног шприца са иглом.
5. Уштеда новца. Пошто је убризгавање
промењено,
техника
трансдермалне

Александар Бартон III1
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Национални парк Ђердап
Национални парк Ђердап налази се у североисточном делу Србије, на самој граници са Румунијом. Простире се дуж 100 километара десне обале Дунава, од Голубачког града до Диане
Караташ код Кладова; обухвата и шумовити брдско-планински појас ширине од 3 до 9 километара уз Дунав и висине од 50 до 900 метара. Укупна површина Националног парка износи
93.968 хектара, а заштитном зоном обухваћено је 63.608 хектара. Ово је највећи Национални
парк у Србији. Национални парк Ђердап је име добио по Ђердапској клисури, највећој и најдужој клисури у Европи. Клисура Ђердапа и природно подручје уз клисуру, са културноисторијским вредностима, значајним природним екосистемима по саставу изузетне вредности
и реткости, објектима изворне флоре и фауне, 1974. године стављени су под заштиту као Национални парк Ђердап.
Посебне целине представљају три кањонско—клисурске долине: Голубачка, Госпођин вир, Кањон
Ве-

ликог и Малог Казанa, као и три котлине: Љупковска, Доњомилановачка и Оршавска.
Специфичан историјски развој, врло повољна ђердапска клима, сложена мрежа клисура, кањона и дубоких увала, овај простор издвајају као јединствен европски резерват терцијарне
флоре, вегетације и фауне.

Ђердапско подручје је одувек било занимљиво за ботаничаре. На подручју Националног парка
Ђердап постоје 43 строго заштићених врста, као и 124 заштићених врста биљака. Иначе
подручје парка насељава преко 1100 биљних врста, нарочито се издвајају терцијални реликти, као што су: мечја леска, орах, јоргован, тиса, сребрна липа, кавкаска липа.. Велико богатство Националног парка Ђердап огледа се и у великом броју очуваних станишта животињског света. То су вода, река Дунав са притокама, шумска станишта, ливаде клисуре, и кањони. Посебно се издваја животињски свет кичмењака, где спадају: сисари, птице, гмизавци,
водоземци и рибе.
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Постоји преко 150 врста птица: суви орао, орао змијар, орао белорепан, црна рода, сива чапња.. од сисара се могу наћи: видра, медвед, рис, шакал, дивокоза, срна, јелен..
Врло повољни услови за живот били су разлог сталног присуства човека о чему сведоче многи
археолошки налази и културно историјски споменици као што су: насеље Лепенски вир, остаци Трајановог моста, Трајанове табле, Голубачки град, до очуваних примера народне српске
архитектуре.

Лепенски вир
Лепенски вир је једно од највећих и најзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких налазишта. Име је добио по
дунавском виру, а био је седиште најважнијих култура праисторије.

Диана Караташ
Диана Караташ је стари, утврђени град,
смештен испод Хидроелектране Ђердап 1.

Голубачка тврђава
Голубачка тврђава једна је од најлепших
и најочуванијих тврђава у Србији. Чини га
јединственим неприступачан терен на коме је подигнут. Што је било од значаја,
јер се преко њега контролиссала пловид-

Трајанова табла
Трајанов мост је симбол Ђердапске клисуре. Изграђен је по наредби римског цара Трајана, али је временом срушен. Трајанова табла је натпис посвећен римском
цару Трајану. Уклесана је у стени која се
налази изнад Ђердапске клисуре.

- Сара Динић I1

Април, 2020.
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Успех крије тајне
Да ли сте се икада запитали шта
то чини успешне
људе таквима? Ако имате циљ и
желите га остварити то значи да
ћете
морати
штошта да жртвујете и отиснете се у непознато. Пословни људи имају низ заједничких
ствари које их карактеришу и који су довеле
до њиховог успеха. Издвојићемо неке од
кључних особина:

•

Фокусирају се на учење, а не на профит

Слажемо се да је профит (новац) оно што сви
желимо и без чега не можемо. Одговор како
доћи до њега је у учењу. Учењем стичемо
потребне алате како можемо остварити
постављене циљеве . Сваког дана прочитајте, научите нешто ново јер то резултира јаким и дуготрајним самопоуздањем.
•

Слушају и отворени су за нове идеје и
технологије

Лидери морају имати отворени ум и флексибилност за нове идеје како би се прилагоди• Не плаше се неуспеха и усуђују се да ли динамичном савременом окружењу. Ако
затворите уши пропустићете најбоље лекципогреше
је, шансе, али и животне савезнике. Будите
Неуспех може да изазове две реакције: може
активан слушалац и континуирано тражите
да буде сјајан учитељ и да вас мотивише за
некога ко зна више од вас.
будуће успехе, или да вас удаљи од циља и
учини да одустанете од свог сна. Велики лидери знају да је неуспех само степеник и
препрека ка потпуном успеху.
•

Саосећају са другима и константо дају

Емпатија нажалост није честа у данашњем
друштву. Успешни људи не функционишу самостално, теже ка томе да се окруже способним људима и на своју фирму гледају као на
породицу. На тај начин формира се окружење у којем сви деле исте циљеве и дају максимум од себе. Људи који стално дарују,
пружају некоме помоћ, утеху, знање буде
најбоље у другима, а истраживања су показала да су овакви људи (даваоци) најуспешнији.

Мате Петровић,
наставник економске групе предмета
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Рачуноводство и ја
Рачуноводство је научни метод систематског евидентирања,
извештавања, планирања, надзора и анализе економских трансакција насталих пословањем привредних друштава. Добијене рачуноводствене информације су најзначајније средство комуникације
између привредних друштава и њиховог економског окружења, а
за доношење важних одлука, рачуноводство представља део функције управљања. Често се налазимо у недоумици: рачуноводство и
књиговодство, да ли има разлике или су идентични појмови? Рачуноводство је шири појам од књиговодства, које је само један део
рачуноводства. Књиговодство је део рачуноводственог система и
представља његову рачунску основу.
Наравно, књиговодствене информације саме
по себи не би имале значај, да нису приказане у финансијским извештајима: биланс стања и биланс успеха. Биланс стања представља стање активе и пасиве на одређени дан.
Актива даје информацију - шта и колико привредно друштво поседује: зграде, транспортна средства, патенте, материјал, колико
има новца на текућем и девизном рачуну и
колико има ненаплаћеног потраживања од
купаца. Пасива даје другу информацију - чија је имовина, ако је од оснивача онда је то
капитал, а ако је туђа онда су то разне обавезе привредног друштва (по кредитима или
према добављачима). Најбоља варијанта пасиве је да су обавезе што мање, у корист капитала. Други извештај је биланс успеха који представља преглед расхода и прихода,
показује да ли је разлика истих позитивна
или негативна тј. како привредно друштво
послује, са добитком или губитком.

принципи уредног књиговодства: принцип
ажурности - књижити у најкраћем року;
принцип хронолошког редоследа - књижити
редоследом како су промене настале; принцип могућности промене - додатна провера;
принцип потпуности, принцип истинитости и
принцип економичности - да корист од располагања неком информацијом буде већа
од трошкова њеног добијања.
Схватам, посао књиговође је одговоран, јер
одговара за податке које презентује у финансијским извештајима пред законом, али и
пред клијентом чије су му пословне књиге
поверене. Знам да сваки посао има своје
врлине и мане, али посао треба да се воли,
јер радити оно што се воли није компликовано. Имам свој циљ у животу и знам ка чему
тежим, лако је, само треба одабрати прави
пут.

Рачуноводство је мој омиљени предмет и
знам да ћу се у будућности бавити послом
Увек сам се питала, због чега треба да уред- који захтева вештине и знање доброг књигоно пишемо и не прецртавамо? Дошла сам до вође.
свог одговора, када сам научила да постоје
Теодора Војиновић II3

Април, 2020.
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Мода од 1920. до 1930. године
Женски костим
На женску моду после Првог светског рата
битно утиче ново место жене у друштву. У
току Првог светског рата, мушкарци су били
на фронту, а жене су преузеле њихова места
у индустрији, трговини, школама, болницама
и другим институцијама. Ни после рата оне
се неће одрећи освојене економске слободе
и самосталности и по први пут имамо запослене жене које не припадају најнижем сталежу.

њенице да у њеној клијентели има жена које
раде и за њих креира одећу прочишћених линија, комотну за активан живот и софистицирану за друштвени живот. Она је прва која
даје значај жерсеју (трико тканина), једноставнијем и јефтинијем материјалу од традиционалних. Жерсеј се до тада користио само
за доњи веш. Коко Шанел, такође, уводи у
високу моду маштовити накит од не тако драгоцених материјала – бижутерију. Она коначНови идеал жене је андрогин: девојке се тру- но уводи и панталоне у женску одећу.
де да што више личе на дечаке (гарсон лоок). Кратке сукње чине чарапе много важнијим
Коса се шиша кратко. Груди су равне, а струк него раније. Оне су сада финије и тање, од
нестаје. Чак су ношени сравњивачи за груди. рајона, памука или свиле. Ципеле имају заобЛинија струка се спушта на кукове, што ће љен врх и релативно високу потпетицу. Омипосебно бити карактеристично за средину де- љене су оне са пређицом преко риса.
ценије. Сукња се скраћује, да би се средином
деценије, на кратко, по први пут подигла и
изнад колена. Уместо племства, нови промотери моде су филмске звезде немог филма,
попут Мери Пикфорд и Луис Брукс. Хаљине,
сукње и блузе за дан су једноставне и практичне, равних форми. Вечерња одећа је, пак,
често богато украшена перлицама и шљокицама и сложенијег кроја. Руке су најчешће
откривене.
У нови, модерни изглед жене, много су се
боље уклапале Енглескиње и Американке,
него Парижанке. Многе париске модне куће
су затворене у овом периоду, а чак и Пол Поаре једва излази на крај са новом модом. Али, појављују се нека нова имена. То су Мадам Пакен и Мадлен Вионе, а пре свих Габријела Коко Шанел. Она прва постаје свесна чи-
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Коса је кратка, често са дугим шишкама. У
почетку се носе велики шешири широких обода, а касније мали, клош шешири. У посебним
приликама су ношене мале капе од тила или
чипке, богато украшене шљокицама и перлицама.
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одела немају више ранију строгост и ослобађају се црне боје. Из гардеробе млађег света
нестају фрак и смокинг, а у слободно време
се уместо прслука, носе плетени пуловери са
„V“ изрезом, преузети из одеће за тенис.
Коса је кратка. За посебне прилике са још
увек могу носити цилиндри, али су све ређи.
Полуцилиндар нестаје (осим у Британији) и
преко дана се носи хомбург шешир, а у слободно време качкет.

Шминка је комплетна, а посебно се наглашавају очи. Обрве се чупају танко и високо, а на
уста се ставља руж само по средини, како би
изгледала мања. Носи се много накита, посебно бижутерије.
Спортске активности су и даље важне и модерне и појављују се и нове врсте спорта које
постају популарне, попут скијања.
Мушки костим
После Првог светског рата одећа је упрошћена, а њен спортски карактер, какав је одговарао рату, усвојен је за многе прилике. Поново
почиње да се копчање у два реда. Свечана
-Ана Јовановић, наставник историје

Април, 2020.
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Наставничка екскурзија
Оснивачи СШ „Прокоповић“, поводом десетогодишњице пословања ове школе, као и поводом
празника Дана жена решили су
да изненаде лепши, али и јачи
пол ове школе једном наставничком екскурзијом до Грчке.
Сви запослени који су били заинтересовани да крену и да се
друже, били су добродошли.
Смештај групе био је у Паралији
у којој су запослени провели две
ноћи у лепом и удобном хотелу.
Оснивачи су организовали и једну вечеру где су уз „Грчко вече“, домаћу храну и плес били
угошћени они који су пошли на
ову екскурзију. Вече је прошло
уз игру и песму, тако да су сви
могли да се опусте и уживају.
План је, такође, био да се обиђу

и Метеори – најзначајнија група
манастира после оних на Светој
гори. Дан је био прелеп, а манастир који се другачије зове „ни
на небу ни на земљи“ (Метеори
на грчком управо то значе) је
све нас оставио без даха.
Последњи дан смо провели у Солуну и обишли Зејтинлик – највећу српску војну гробницу. Угостио нас је дека Ђорђе, који је
као и увек био рад да нам
исприча нешто више о
историји и нашим храбрим прецима. У вечерњим часовима вратили смо се у Ниш, пуни утисака и спремни
за нове победе.
Доц. др Тијана Б.
Прокоповић
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Редакција E– часописа Импулс
Тренутни догађаји у свету и земљи – пандемија изазвана коронавирусом, нас је навела
да наше праве учионице заменимо онлајн платформама. Без обзира на то што су нам
нове учионице, учионице без зидова, интеракција међу учиницима и наставницима је
жива и свакодневна. У почетку свима је нов начин наставе, настава на даљину, била
непознаница и нешто потпуно ново. Међутим, сада, након неколико недеља оваквог
функционисања, можемо рећи да смо успешно приступили овом новом изазову. Као
резултат тога јесте и овај наш први електронски часопис који је добар вид подстицања
ученика да изразе и негују своју креативност.
Уредници:
Миљана Петрић, наставник српског језика
и књижевности
Тијана Прокоповић, наставник економске
групе предмета
Ученик-уредник:
Жељко Златковић IV1

Ученици новинари:
Теодора Танић II1
Анђелина Цветковић II2
Емилија Станковић II2
Павле Цветковић II3

Невена Стојановић II3
Теодора Војиновић II3
Мирјана Рамић III1
Душка Стојановић III1
Александар Бартон III1
Стефан Цветковић III1
Поздравља вас
др Импулско!

Јован Стаменковић III2
Ања Китановић III2
Бранко Обрадовић III2
Дејана Јовановић IV1
Борис Богдановић IV1
Захваљујемо се оснивачима, директорки,
свим наставницима и нашим дивним ученицима на сарадњи и ентузијазму.
Један импулсни поздрав!

