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Зашто ПШХ школа?
• Савремена и креативна методика 

наставе

• Квалитетно образовање

• Широк спектар ваннаставних 
активности

• Шанса да се одмах запослите кроз 
ДУАЛНО образовање

• Радионице као учионице, 3 дана 
праксе, 2 дана теоријске наставе

• Плаћена практична настава, зарада 
од 200-500е месечно у зависности 
од врсте занимања и времена 
проведеног на пракси

• Кадрови по мери привреде

• Ђацима звање, знање и новац!

Ако бираш, бирај најбоље! Изабери школу 
ЗА СИГУРНУ БУДУЋНОСТ!



РЕЧ ДИРЕКТОРА

Драги ученици,

Прва прекретница у вашем животу је одабир 
средње школе која је водич ка успешном 
академском животу и професионалном раду. 
Одабир квалитетне школе сматра се првим 
мудрим кораком на дугом путу професионалне 
оријентације.

Наша школа пружа квалитетно знање, 
посвећеност ученику, савремене начине 
извођења наставе и академски приступ у 
настави.

Пратећи захтеве и потребе привреде у нашој 
земљи, Прехрамбено-шумарска и хемијска 
школа у сарадњи са партнерским фирмама 
ради на промовисању дуалног образовања. 
Увођење дуалног образовања је нова стратегија 
у повезивању привреде и образовања. 

Наша школа је међу првим образовним 
институцијама које су подржале систематско 
увођење дуалног образовања, јер је оваквом 
организацијом оријентисана ка стручном 

усавршавању кроз праксу и сарадњу са привредом наше земље.

Ученик је у Прехрамбено-шумарској и хемијској школи особа према којој се 
опходимо са поштовањем и уважавањем. У школи се негују изузетност, смисленост 
и узајамно поштовање. Образовањем наше ученике подстичемо   да критички мисле, 
логички процењују, перманентно уче и усавршавају се. Идеја је да учимо заједно, 
те да вас у том важном процесу сазревања и одрастања не ометају и не спутавају 
негативне и ометајуће појаве савременог друштва.

Жеља нам је да безбрижно, 
обезбеђени нашом бригом и будним 
оком, стигнете до својих циљева и 
постанете наша препорука за будуће 
полазнике, као успешни и угледни 
грађани света.

И за крај, пажљиво креирајте 
своју будућност, чије је полазиште – 
квалитетно школовање.

Небојша Огњеновић
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КАРАВАН „ДУХ МЛАДОСТИ” ПОСЕТИО СР. МИТРОВИЦУ
Модел дуалног и предузетничког образовања представљен је претходног викенда у нашем граду. 

Сремска Митровица је шеста локална самоуправа од планираних 33 које у циљу промоције дуалног 
образовања обилази Караван „Дух младости“. Отварајући Караван, министар просвете, науке и 
технолошког развоја, Младен Шарчевић, истакао је значај увођења дуалног и предузетничког 
образовања. Министар је, такође, разговарао и са представницима школа које су носиоци овог 
начина образовања, међу којима су Прехрамбено-шумарска и хемијска школа и Техничка школа 
из Сремске Митровице, и Мачванска средња школа из Богатића.

Након званичног дела и обраћања 
чланова тима Министарства просвете 
и технолошког развоја, одржана је и 
панел дискусија у којој су учествовали 
представници поменутих школа и 
Габријела Грујић, саветник министра 
за дуално образовање. Габријела је 
похвалила сарадњу компанија и школа у 
Сремској Митровици и истакла колико је 
значајно да се ученици образују у складу 
са потребама компанија које послују на 
нашој територији. Посебно је истакла 
значај увођења смера оператер за израду 
намештаја у ПШХ школи јер ће ученици 
моћи да се определе за одређену област 
–          столар, тапетар или лакирер.
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Поводом тога, и директор Прехрамбено-
шумарске и хемијске школе, Небојша 
Огњеновић, истакао је колике су 
потребе за тим занимањима јер 
у близини не постоји школа која 
школује те кадрове. Нагласио је да 
је важно да сви буду боље упознати 
са овим начином образовања јер је 
много родитеља и деце обишло школу 
након уписа како би поднели молбе 
да се у септембру пребаце у неки од 
понуђених смерова. Ово је тек почетак, 
и сигурно ће време показати колико 
је битно пратити потребе привреде. 
Огњеновић је додао да ће Караван „Дух 
младости“ сигурно допринети да се за 
дуално и предузетничко образовања 
даље и више чује.

Добра сарадња школа са компанијама 
је најважнији елемент дуалног 
образовања, и управо о томе су говорили 
и представници компаније Митрос 
која од прошле године пружа праксу 
ученицима ПШХ школе који похађају 
смерове месар и прехрамбени техничар. 
Сарадња се успешно наставља и даље.
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ЗАДОВОЉНИ УЧЕНИЦИ СУ И УСПЕШНИ ТАКМИЧАРИ

Када ученици уживају да знање које су стекли примењују у пракси, они желе да то покажу и 
упореде са другима. Такмичење је природан пут провере себе и сопственог напретка у односу на 
друге ученике школе, другачија креативна решења и нова искуства.

XXI Републичко такмичење ученика средњих стручних школа Републике Србије у подручју рада 
шумарство и обрада дрвета, одржано је од 19 до 21. априла 2018 године у Техничкој школи „Милева 
Марић Ајнштајн” у Новом Саду.

Екипно смо освојили треће место, а у појединачној 
конкуренцији имамо и првака: Зорана Каралић 
освојила је прво место за свој практични рад као 
тапетар.

Мислим да овакви резултати долазе онда кад ученик 
грешку не схвати као пораз него као инспирацију. 
Професор Фрањо Молнар има обичај да каже: „ 
Живела грешка! “ Ученици који верују у себе грешку 
ће сматрати кораком ка циљу и још ће више желети 
да дођу до циља.

Професори који су са овим ученицима радили 
препознали су њихове потенцијале и потрудили се 
да на њих пренесу свој ентузијазам, знање и енергију 
која не пристаје да се преда ни пред једном тешкоћом.

Успех који су постигли наши ученици на овом 
такмичењу показује узлазну путању по броју освојених 
бодова и по броју ученика заинтересованих за тајне 
своје струке много шире него што школски програм 

захтева.6



Учење и волимо онда када за нас оно 
престане да буде само обавеза коју морамо 
да испунимо, него постаје уживање у сваком 
новооткривеном поступку и задовољство у 
свему новом и савршенијем што створимо.

Честитамо свим учесницима овог такмичења, 
и ученицима и њиховим професорима, и 
желимо да наставе да своју радну енергију 
преносе једни на друге и њоме заразе све који 
су посустали. Живот је лепши кад те радује 
поглед на оно што умеш сам да створиш и то 
нам нико не може одузети.
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МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МЛАДИ СЕКАЧ” У БУГАРСКОЈ
Наша школа и ове године учествовала је на међународном 

такмичењу „Млади секач“ у граду Тетевен у Бугарској. Такмичење 
је одржано у периоду од 22. марта до 25. март 2018. године 
Такмичење је обухватало следеће дисциплине:

• обарање четинарског стабла,

• замена ланца на моторној тестери,

• прецизно пререзивање стабла комбинованим резом,

• прецизно пререзивање стабла без контакта подлоге и мача 
тестере, и

• кресање грана обореног стабла.

Нашу школу представљали су ученици треће године, Борис 
Копања и  Лазар Дукић, одељење  шумарски техничар, а за њихову 
припрему су били задужени професори Миленко Вејновић и Горан 

Симић.

У екипном пласману су 
заузели запажено пето 
место док је у појединачној 
конкуренцији ученик, Борис 
Копања, у дисциплини 
прецизно пререзивање 
стабла без контакта подлоге 
и мача тестере освојио 
друго место, а у дисциплини 
прецизно пререзивање стабла 
комбинованим резом треће 
место, те су му припале и 

пригодне награде.

Захваљујемо се свима који су 
омогућили учешће наших ученика на 

овом такмичење, пре свега директору школе и локалној самоуправи која је омогућила одлазак на 
ово такмичење и Шумском газдинству Сремска Митровица на помоћи у виду опреме и материјала.
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ТРЕЋЕ МЕСТО ЗА НАШЕ ЂАКЕ ИЗ ОБЛАСТИ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У уторак, 27. марта одржано је Општинско 

такмичење ученика средњих школа у изради 
бизнис планова и вештинама њиховог 
презентовања, у оквиру пројекта „НаПред”, 
национално предузетничко такмичење 
средњошколаца Србије, чији је покровитељ 
била Висока школа за пословну економију и 
предузетништво из Београда.

На такмичењу је учествовало 8 ученичких 
тимова који су презентовали своје пословне 
пројектe из три средње школе, нашe школe, 
Прехрамбено-шумарскe и хемијскe школe, 
Еконмоскe школe „9 мај“ и Медицинскe школe 
„Драгиња Никшић“. Такмичење је подржано од 
стране Града Сремска Митровица, Еуробанке, 
Комерцијалне банке, Митроса, ЈП Срем Гасa, 
ЈКП Водоводa и Канцеларије за младе који 
су имали своје представнике у жирију. Жири 
је пратио и оцењивао рад тимова приликом 
представљања пословних идеја.

Нашу школу представила су два тима. Први тим су чинили ученици одељења прехрамбени 
техничар: Љиљана Симић, Ивана Личанин и Гордана Ројка. Овај тим је освојио треће место на 
такмичењу са пословном идејом „Био Органик“. У другом тиму су били ученици одељења техничари 
за индустријско-фарамцеутску индустрију: Александра Митров, Јелена Аничић, Ана Стрибер, Иван 
Ломен и Дамијан Требовац, који су се представили са пословном идејом „Продужени боравак- Зврк“.

Честитамо свим тимовима и желимо им пуно успеха у даљем школовању!



МАРИЈА ДОСТАНИЋ ОСВОЈИЛА ЗЛАТО!
Марија Достанић је ученица одељења Х42 

(техничар за индустријску фармацеутску 
технологију) и њени професори је знају као 
вредну, интелигентну, савесну. Шта год да ради, 
томе се потпуно предаје и жели да то уради 
најбоље што може. Никад се не задовољава 
просечним. О томе сведоче и њени спортски 
резултати. Члан је кајакашке репрезентације 
Србије и прошла година је за њу била посебно 
успешна. На Европском првенству у кајаку 
одржаном на Ади Циганлији Марија је донела 
Србији прву златну медаљу. Она је у трци на 500 
метара у кајаку једноседу победила са временом 
1:58,628 мин. Марија је рођени борац и победник, 
а препреке су ту да би радост успеха била што 

в е ћ а .  

Њено лице говори више од ових 
речи, и не прича о труду, одрицањима и вери 
у себе. То се, вероватно, подразумева. Марија 
је прославила читаву Србију и наша школа је 
поносна што има таквог ђака.

Борбеност и оптимизам – сигуран пут да 
уложен труд, не прође незапажено. Кад волиш 
оно што радиш, високи циљеви се сами намећу 
и – остварују. Њени снови су као море, не 
видиш им границе, а она заиста уме да весла ка 

њиховом остварењу.
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БРАНИСЛАВ ПРВИ У ВОЈВОДИНИ, ДРУГИ 
У СРБИЈИ!

Бранислав је ученик прве године шумарског смера, и сем 
примерног понашања и радних навика, овог дечака красе 
медаље и дипломе са такмичења. Овај несвакидашњи спорт 
брзо му је прерастао у љубав, и успеси су били неминовни.

Током текуће сезоне већ је остварио веома запажене 
резултате, од којих истичемо прво место у финалу Лиге 
Војводине и друго место на Државном такмичењу у 
дисциплини стандардни ваздушни пиштољ – кадети.

Ми му честитамо и желимо да га златне медаље 
красе и у будућности!

Жељка Познановић је тиха и скромна ученица Д12 одељења. У 
дневнику ређа петице, а на Зимском првенству Србије у бацању 
диска освојила је сјајно друго место. Свему што ради Жељка се 
савесно и одговорно посвети и учини то најбоље што може. 

Освојила је и поверење својих професора, који већ знају да ће 
Жељка бити пажљива и стрпљива и да ће изложба или било 
који други групни рад на крају изгледати сјајно. Има неки 
префињен осећај за лепо и складно. Не прича много, али о 
њој говори све што уради. На свој тихи начин она руши и 
предрасуде да су спортисти добри само у спорту, а учење 
препуштају другима, јер нико не може све. Жељка може 
много. Иако не воли да говори о себи, Жељка Познановић 

заслужује да ми говоримо о њој.

РЕЧ-ДВЕ О НЕКОМЕ КО О СЕБИ НЕ 
ВОЛИ ДА ГОВОРИ
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ДАН КАДА ЈЕ ЛЕПО БИТИ ДЕВОЈЧИЦА
Девојчице наше школе јуче су обележиле Међународни дан девојчица разним активностима 

које су организовале у сарадњи са професорима. Циљ ових активности је оснаживање девојчица и 
едукација о њиховим правима.

Како у здравом телу треба да буде и здрав дух, дан смо започели спортским активностима. 
Женски део наше школе показао је да се јако добро сналази у фудбалу који углавном играју дечаци. 
Наставиле су са одбојком, а подршка са трибина није изостала.

Током целог дана, девојчице су замениле улоге са својим професорицама па су тако добиле 
прилику да одраде један час по сопственом избору, да пренесу знање, па чак и упишу неку заслужену 
оцену. Такође, јуче смо уместо директора имали директорицу Александру Митров, којој се како 
каже, допала директорска фотеља, али не толико и обавезе које доноси. Свакако је било занимљиво 
да девојчице осете како је бити неко ко има обавезе и одговорности према послу и људима са 
којима ради.

Проф. историје, Маријана Живковић Дутчак, са ученицима који похађају историјску секцију 
припремила је једну веома интересантну изложбу и перформанс под називом „Римљанка“. 
Представљен је живот Римљанки, њихова права, могућности и правила која су морале да поштују. 
Ученици су прикалази како су Римљанке изгледале, како су се шминкале, намештале косу, какве 
препарате за улепшавање су користиле. Реплике накита, чешљева за косу, огледала, рађени су 
моделирањем и вајањем глине и металном фолијом, а њихови портрети представљени су мозаицима 
и сликани техником сувог пастела. Перформанс су извели ђаци одељења П21: Ламија Адровић, 
Сања Шућак, Теодора Дрезга, Ненад Бабић, Ивана Нећак и Милица Митровић, а на изради целе 
изложбе која је трајала скоро три месеца помагали су им и ученици одељења Ц22: Ивана Пејић, 
Јована Миличић, Ненад Миличић, Страхиња Живановић, Владимир Мишчевић и Никола Добрић.
Дан је био испуњен, обележен креативношћу ђака, оснаживањем девојчица и изградњи позитивног 
односа према њиховим правима.
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НАШИ УЧЕНИЦИ ПРОСЛАВИЛИ ДАН ЉУБАВИ

Ученички парламент н а ш е школе у 
сарадњи са педагогом, С а њ о м 
В л а д и с а в љ е в и ћ , припремио 
је прославу поводом Д а н а 
заљубљених. 

Дан Светог Валентина 
је први пут с а 
романтичном љубављу повезан у 
четрнаестом веку у к р у г о в и м а 
блиским Џефрију Чосеру, е н г л е с к о м 
песнику позног средњег века. У то време, 
међу угледним људима била је популарна тзв. 
отмена љубав. До петнаестог века, ова пракса је 
прерасла у то да заљубљени своју љубав исказују 
цвећем, слаткишима и честиткама

Претходних дана ученици су вредно радили на 
организацији како би све протекло у најбољем реду. Велико срце 
на улазу школе било је украшено љубавним порукама, а кутија 
за писма пуна личнијих и шаљивијих изјава љубави. Црвене, жуте и 
зелене траке везивали су око зглоба руке како би се знало ко је срећно 

заљубљен, а ко још чека на Аморову 
стрелу.

На самом почетку прославе, драмска 
секција извела је свој програм. Стихови 
Мике Антиће и Константина Симонова 
пробили су лед, и забава је могла да 
почне. Мало другачијег и бржег ритма, 
онако како су они изабрали. Писма су 
стигла на праве адресе, запевало се, 
заиграло, и прославило. Уз смех, дружење 
и договор да се традиција настави.
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ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ЖЕНА

Поводом Дана жена, директор школе Небојша 
Огњеновић, организовао је прославу за запослене 
у ресторану Бела ружа. Добро расположење уз 
лепу музику и храну, учинили су да вече протекне 
у изузетно веселој атмосфери . Играло се, певало, 
шалило...

Данас се у већем делу света прославља Међунардони 
дан жена 8. март. Откако су УН прогласиле 1975. 
годину Међународном годином жена, службено је 
почело обележавање Дана жена. У многим државама 
женама се уобичајно уз честитку дарује  цвеће.

Осми март представља празник којим се слави 
борба за права жена, сва она изборена права и она 
која тек треба да буду.

15



Школска слава, Св. Сава, обележена је у 
суботу у нашој школи. Након молитве и 
ломљења славског колача, ученици су 
извели представу о оличењу српског 
културног идентитета и система моралних 
вредности залуталом у ново, савремено 
доба. Ова необична прича представила је 
Саву који долази у 21. век, његово суочавање 
са свим новинама и  проблемима савременог 
друштва, и покушаји да људе врати на 
прави пут, пут спасења. Услед поремећених 
система вредности, породичних и 
друштвених односа, Сава схвата колико  
нам је потребно духовно просвећење. 
Својим поукама и примерима враћа веру да је 
промена могућа, и да још можемо да исправимо 
све што је погрешно уколико почнемо да мењамо себе и своју свест. Текст ове изузетне представе 
приредио је Синиша Вазмић, а у сарадњи са Татјаном Симеуновић и ученицима, представио је 
заиста лепу и поучну причу. Након Беседе, коју је као и претходних година припремио Томислав 
Павловић, и обраћања директора свим присутнима гостима, дружење је настављено уз послужење. 
Представи су присуствовали професори, ученици, родитељи и начелник за културу, спорт и 
омладину Илија Недић.

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ И ДАН ШКОЛЕ
Као и сваке године до сада, и овај пут смо 
обележили Дан планете Земље, а уједно 

и Дан школе. Ученици су заједно са 
професорима вредно радили како би 
показали колико је важно да сачувамо 
земљу, воду и ваздух. Велика загађеност 
и немарност људи чине велику  штету 
нашој планети. Свест о томе мора 
да постоји. И једино сви заједно, 
уједињени,  можемо да  сачувамо нашу 
животну средину. Зато су у недељу, 22. 
априла, штандови наше школе били 
на Градском тргу. Својим радовима, 
ученици су апеловали на  то да се 
обрати пажња на који начин трошимо 

ресурсе, да је рециклажа важан процес, 
као и то да морамо да живимо чистије и 

здравије.

Том приликом, представници смерова који постоје у 
школи,  изложили су свој програм како би пролазнике 
и будуће средњошколце упознали са начином рада 
и могућностима које им се отварају уколико одлуче 
да буду наши ђаци. Наши пријатељи из компаније 
„Митрос“ потрудили су се да на штандовима буде и 
добра дегустација њихових производа.

Већ следећег дана настављена је прослава Дана 
школе, па су се тако на једном месту окупили чланови 
рецитаторске и драмске секције, и уз музичку пратњу 
наших талентованих певача, извели приредбу за све 
госте, професоре и окупљене ученике. Фолклорни 
састав под вођством Драгане Бановац  извео је 
неколико игара,  а затим је одржан Квиз знања. Пет 
екипа одговарало је на питања из свих струка која 
су припремили професори, а победу је однела екипа 
дрвопрерађивачке струке. На крају програма директор 

школе, Небојша 
Огњеновић,  доделио је награде и дипломе  
свим ученицима који су током школске 
године остварили запажене резултате на 
разним такмичењима.

Много активности и рада остало је за 
нама у овој школској години и Дан школе 
смо искористили да се све то обележи и 
прослави. Било је лепо, испуњено и весело. 
Међутим, ту није крај, чека нас још много 
догађаја и планираних садржаја које треба 
да испунимо, тако да настављамо да радимо 
пуном снагом.



СТРУЧНА ЕСКУРЗИЈА НАШИХ УЧЕНИКА У ЕВРОПСКOJ УНИЈИ
У оквиру ИПА програма прекограничне 

сарадње између Хрватске и Србије у току 
је реализација пројекта “ForestFlow“, који 
се тиче обнове и рестаурације шумских и 
водопривредних подручја( изградња путева, 
канала, реинтродукције дивљачи), као и дубљег 
повезивања институција из Србије и Хрватске у 
циљу превенције поплава. Пројектни партнери 
са српске стране су ЈП “Војводинашуме“, ЈП“Воде 
Војводине“, Институт за низијско шумарство и 
животну средину и  Универзитет у Новом Саду.

У оквиру пројекта 27. 04. 2018. године 
организована је једнодневна стручна ескурзија за 
ученике наше школе, смера шумарски техничар 
и техничар за ловство и рибарство, током које је 
посећена Спачва и шумско газдинство Винковци.

Љубазни домаћини су ученике и наставнике 
упознали са општим стањем шума на подручју 
Спачве, мерама заштите од абиотичких и 
биотичких фактора које спроводе. За крај је 
остављена посета посебном резервату шумске 
вегетације “Лозе“ у коме се налазе стабла храста 
лужњака импозантних димензија.
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ЕКСКУРЗИЈА ПРОФЕСОРА
Завршетак још једне успешне  

школске године професори наше 
школе обележили су боравком на 
Сребрном језеру у периоду од 29. јуна 
до 1. јула 2017. године.  Ово језеро је 
једно од најлепших језера у Србији 
и једно од омиљених излетишта 
туриста. Време проведено на одмору 
искористили су за  купање, шетњу, 
дружење уз неизбежне досетке и шале. 
Организоване су и бројне активности 
попут такмичења у стони тенису,шаху 
и најуспешнијима су додељене медаље. 
Колективни дух и ведро расположење 
су чинили ову екскурзију посебном 
где су професори могли да се опусте и 
уживају  у заслуженом одмору.
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ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ
У оквиру шаховске секције ученици су 

се вредно припремали за такмичење где 
су имали прилике да покажу своје знање и 
умеће. Учествовало је 15 ученика, како чланови 
секције тако и други заинтересовани ученици 
и љубитељи шаха. Такмичење су отворили 
директор школе, Небојша Огњеновић и 
Горан Симић, професор који води секцију. 
Победница и једина женски учесник је Милица 
Маодуш, ученица првог разреда образовног 
профила Техничар за обликовање намештаја 
и ентеријера.

Циљ шаховске секције јесте да ученици 
овладају законитостима и принципима 
шаховске игре ради формирања њихових 
радних способности, истрајности, упорности, 
уредности, радозналости, оригиналности и 
спремности на сарадњу уз уважавање туђег 
мишљења и начела лепог понашања, да се 
код ученика изгради култура рада, да се 
рад обавља у одређено време у предвиђеном 
радном простору, као и да се развија свесна 
потреба да се започети посао заврши до краја.



ДИЗАЈНИРАЈМО ЖИВОТ
У Прехрамбено-шумарској и хемијској школи активно ради секција за дизајн коју води млади 

професор Дејан Корен и искусни колега Фрањо Молнар. Окупила је ученике који желе да што више 
упознају тајне заната своје струке да би могли креативно да их примене на идеје које имају. Да би 
се визија остварила мора се много тога научити, савладати толико техничких проблема, али оно 
што тада може да се оствари и види, заиста је вредно тог труда.

Неки њихови радови изложени 
су у холу школе, али још много тога 
што су заједнички створили је у 
радионици у којој су их и радили. 
Само један пример показује 
резултате њиховог рада: експонат 
„Планета Земља”, изложен у холу 
школе захтевао је пуних седам дана 
рада, пре и после редовне наставе, 
и у њему је преко 2000 ексерчића. 
Креативна идеја, употреба тренутно 
доступног материјала, велико 
стрпљење, упорност, подстицајна 
сарадња у тимском раду и 
посвећеност били су заједнички 
свима њима, јер иначе такав рад 
данас не би могли да посматрамо. 
А то је само један од многобројних 
успешно завршених пројеката!

21



22

НАШИ ЂАЦИ ЛЕПО ПИШУ

Иако је наша школа стручна и ученици највише изучавају стручне 
предмете, српски језик и књижевност никако не запостављају, чак је 
некима то и највећа љубав. Писмени задаци и састави су оно што 
највише воле јер тада могу да искажу своје ставове, размишљања 
и осећања. Речи најчешће меримо и штедимо, али шта се деси када 
загрљаје, погледе, уздахе и покрете преточимо у речи, оставимо као 
траг на папиру? Добијамо сведочанства туђих мисли и душа која 

треба да схватимо и чувамо јер је свака лепа реч, у ствари, дар.

Како на неке животне теме гледају наши ђаци, шта 
осећају, мисле и желе, можете прочитати у њиховим 

радовима.

Док размишљам како да започнем ову тему две мисли ми се преплићу и спајају у једну – моја 
највећа љубав. Негде заробљено између њих остаје питање: шта је она? Да ли је то мој кајак, или 

дечко, који је такође кајакаш?

Враћам се осам и више година уназад када сам почела да 
тренирам кајак и схватила да је то оно што ме усрећује и буди у 

мени најдубља осећања. Све је почело када сам имала непуних 
десет година и када је кајак за мене представљао само игру 
и забаву у неиспуњеном времену, како је време пролазило 
почела сам да се повезујем са својим чамцем и своје весло 
осећала као да рукама грабим кроз воду. Почела сам да се 
стапам са водом, са мојом реком Савом, као да је она део 
мене, а ја део ње. Дани су неприметно пролазили на Сави, 
одједном сам од обичног разиграног детета прерасла у 

врхунског спортисту. Љубав је све више расла и расла. Кајак 
је полако постао део мог живота, а мој чамац за мене био моја 

највећа љубав. Без њега нисам могла да будем ни дан. Све моје 
најлепше тренутке успела сам да забележим захваљујући њему. Уз 

кајак као моју највећу љубав, надоградила сам низ нових љубави, од 
другарства до првих симпатија. Уз весло и моју највећу љубав, кајак, довеслала сам до моје друге 
највеће љубави, мог кајакаша. Тако се враћам на почетак теме, јер су те две љубави нераздвојиве. 
Пошто заједно тренирам са моје две љубави, живот на тренингу, а и на Сави много је испуњенији. 
Љубав има своје успоне и падове, понекад није лако ускладити две љубави, али је најважније да 
увек имаш обе на које можеш да се ослониш. Када наиђу тренуци да ми је тешко, када помислим 
да не могу издржати, дечко је ту да ме разуме и поново врати на ноге, подржи да наставим даље. 
А деси се и обрнута ситуација. У тим тренуцима ми узимамо своје кајаке и отиснемо се низ Саву 
посматрајући како се последњи зраци Сунца поигравају са неуморним таласима.

Тешко је волети, а још теже не волети, а најтеже је пронаћи особу која и вас воли. Ја сам имала 
ту срећу што сам пронашла обе љубави у кајаку.
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Данас, нажалост, живимо у свету где се праве вредности не цене колико би заиста требало. Више 
се вреднује оно спољашње него унутрашње. Све мање се верује у постојање праве истинске љубави 

и свега онога што је заиста испуњавало човекову душу до сада. Иако 
сматрам да већина људи живи животом где главну улогу има новац, 

постоје и они који верују у супротно.

Искрено, верујем да је свако кројач своје судбине. Да 
нико осим нас не може да утиче на наше виђење света. Али 
свакако може да утиче на нашу спознају. Човек је тај који 
живи један живот, а машта о другом. Међутим када се 
ствари мало боље сагледају ми можемо снове претворити у 
јаву. Такође, много је важно да чинимо онако како нам срце 
каже, јер је то једини исправни пут. Ако је разлог чекања да 
кренемо у остварење својих снова тај да нас сви разумеју, 

чекаћемо до краја живота. Они који су успели, кренули су 
са уверењем да ће им се други људи смејати. Али на путу су 

схватили да се људи не смеју ономе што успешни раде, него се 
смеју јер не знају зашто то раде. Прво ће вас питати зашто? Касније 

ће вас питати како? Али вас уопште неће бити брига смеју ли вам се или 
не, јер ви нисте кренули због њих него због себе. На тај начин овај свет у којем живимо можемо 
претворити у свет какав желимо. Јер ми смо ти који поседују разум, слободу и помоћу њих можемо 
све променити. Ако се на том путу уморимо треба само да успоримо, али не да станемо. Јер се чуда 
дешавају онима који верују у њих.

Данашњи живот није лак и пун је тешких тренутака. Али ти тренуци постаће једном ваша 
прича о успеху. То су тренуци, ако не одустанете, којима ћете заправо инспирисати друге. Уколико 
сматрате да је немогуће живети живот какав желимо, треба да се сетимо да нам је свако јутро 
када се пробудимо нова шанса. Можда баш тада треба да кренемо на наше путовање ка оном што 
желимо.

Све у животу можемо посматрати кроз доживљај, емоцију тако и смрт можемо посматрати кроз 
живот. Када дође зима, природа умире, да би се поново родила на пролеће, кроз лепо достиже 

врхунац, у јесен и зиму стари и пропада то је заправо циклус живота.

Сваки тренутак треба са собом носити што више лепих сећања, 
утисци су једино што душа носи са собом. Најгоре што човеку 

може да се деси јесте да престане да живи пре него што 
умре. Оног дана када престану да живе речи у нама, када 
престанемо да осећамо тугу, срећу и када престане да боли, 
дишемо узалуд. Са друге стране можемо створити нешто 
што ће живети дуже од нас. Свако је рођен да једном умре 
а част и брука живе довека. Дела живе довека. Нечија суза 
и нечији страх, осмех и права љубав живе у сликама које 

данас гледамо и дивимо им се. Сваки живот је попут једног 
одређеног животног раздобља у којем стичемо искуство, 

кроз која растемо. Живот је предиван дар, чувати га треба као 
најдрагоценије благо и треба искористити сваки тренутак свога 

живота и учинити га бољим местом за будућност.

Све су Дрине овог света криве, никада се оне неће моћи у потпуности исправити али то није 
разлог да престанемо да их исправљамо. И ова реч на обичном папиру живи дуже од живота.
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