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РЕЧ УРЕДНИКА
Поштовани читаоци,

Ево нас поново да заједнички испратимо све активности и
интересовања наших ученика у октобру и новембру 2022. године.

Описаћемо Вам како стасава прва генерација ученика која ће кроз
дуално обазовање добити професионално знање и препоручити се у
наредном периоду за радна места у ЈКП “NAISSUS” из Ниша.

Угостили смо екипу престижног телевизијског канала „Euro News”
током њихове посете ученицима који учествују у пројекту „Путевима
помирења“.

Наши ученици су пригодном изложбом обележили Дан заштите
животиња, учествовали су на Сајму образовања, освојили медаље
на такмичењима у стоном тенису и стрељаштву, а пропратили смо и
помрачење Сунца са зидина нишке Тврђаве…

И на крају, октобарско-новембарски двоброј закључујемо задатком
ученице Емине Пеливановић (Ат22) у коме она размишља о
људским манама кроз књижевне ликове.

Десети месец у години је месец књиге и образовања и због тога овај
број отварамо обележавањем 130 година од рођења великог Иве
Андрића и његовом мишљу о томе шта значи бити човек, што нам је
у овим временима неопходно више него икада раније:

"Бити човек, рођен без свог знања и без
своје воље, бачен у океан постојања.
Морати пливати. Постојати. Носити
идентитет. Издржати атмосферски
притисак свега око себе, све сударе,
непредвидљиве и непредвиђене поступке
своје и туђе, који понајчешће нису по
мери наших снага. А поврх свега, треба
још издржати своју мисао о свему томе.
Укратко: бити човек."
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ПРАКТИЧНA ПРИМЕНA ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊA

После процеса акредитације, обуке инструктора и потписивања
уговора између Горана Милосављевића, директора ЈКП “Naissus“ и
Сретена Васића, директора Грађевинске техничке школе “Неимар”,
као и ученика и родитеља - стасава прва генерација деце која ће
кроз дуално обазовање стећи професионално знање и у будућем
периоду препоручити за радна места у овом комуналном систему.

- “Дуално образовање је ретка прилика да се више бенефита
обједини у једној акцији. Велики изазов и корист је за наше младе
људе, ђаке ове школе и наше будуће колеге, затим је корист за
родитеље, и право усмерење за ГТШ Неимар. Значајно је за ЈКП
“Naissus” да као друштвено одговорно предузеће мисли на своју
будућност и наравно за град Ниш и државу Србију. Пре свега и
сигурно најважнија брига је за ову генерацију ученика, која ће се
школовати управо за профиле који су нама потребни” - нагласио
је Горан Милосављевић, директор ЈКП “Naissus“ Ниш.
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- “Надам се да ће својим интересовањем и залагањем ови
ученици оправдати поверење наше школе, и искористити лепу
прилику да стекну неопходно искуства на терену са старијим
колегама из ЈКП Наиссус и да себи обезбеде професионалну
перспективу” - поручила је Јадранка Величковић, њихова
наставница из Грађевинске техничке школе “Неимар”.
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UGOSTILI SMO POZNATI TV КАНАЛ

Да смо постали постали "глобална атракција", показује и долазак
екипе престижног телевизијског канала "Euro News” 04.10.2022.
године, током њихове посете ученицима који учествују у пројекту
„Путевима помирења“. ТВ екипа је разговарала са њима о утусцима
које су понели током посете школи у Новом Травнику, као и о
узвратном гостопримству које су пружили вршњацима из родног
града Иве Андрића.
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ГТШ “НЕИМАР” НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА

Међу бројним средњим школама и факултетима, које су се
представиле на традиционалном Сајму образовања, запажен наступ
имала је и Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, на чијем
штанду су сви заинтересовани могли да се упознају са наставним
програмима које школа пружа.

Манифестација под називом „Сајам образовања“ коју је
организовала Гимназија „9. мај“, заједно са Академијом техничко-
васпитачких струковних студија, одржала се 14. октобра 2022.
године, од 11 до 15 часова у дворишту Грађевинске школе
„Неимар“ и АТВСС Ниш. Била нам је част да својим присуством
подржимо ову манифестацију.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊA

Наше "вредне пчелице" су 4. октобра, када се обележава Дан
заштите животиња - кроз ликовне радове послале поруку шта мисле
о овом дану.

Ове активности треба да нас подсете на следеће:

 Животиње су равноправни становници наше планете са којима
делимо свој живот на њој

 Животиње имају једнако право на живот као и ми
 Животиње, као и ми, осећају бол, патњу, страх и стрес, тако да

им не смемо чинити оно што не желимо да неко чини нама, оно
што санкционишемо у оквиру нашег, људског, друштва.
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KUTAK ZA VERONAUKU

Грађевинска техничка школа "Неимар" је прави расадник раскошних
талената које налазимо и међу ученицима и међу наставницима.

Наставник веронауке Никола Чолић смислио је и објавио сјајну
друштвену игру која је заснована на мотивима из Библије.

Може се играти у пару или групно, а потребне су Вам само неколико
различитих фигурица, као и једна коцкица за игру.

Ко још игра “Не љути се човече” и “Ризико” поред ове сјајне игре?
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ЛИКОВНИ КУТАК

Сашка Милошевић (одељење АТ4) има 18 година, бави се
сликањем, долази нам из Неготина и већ иза себе има неколико
самосталних изложби. Нашу школу је изабрала јер воли архитектуру
и сликање портрета.
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ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА

Помрачење Сунца које је било делимично видљиво и из нашег града,
догодило се 25. октобра 2022. и пропраћено је са зидина нишке
Тврђаве у друштву наставнице Снежане Пауновић и радозналих
ђака.

До овог природног феномена долази када се Месец нађе између
Земље и Сунца, па Месец делимично или потпуно заклони Сунчев
диск, при чему на Земљу пада Месечева сенка. Овог пута се није
десило потпуно помрачење Сунца, већ је Месец покрио између 20%
и 40% површине Сунчевог диска. Помрачење је трајало између 2 и 2
и по сата, започело је око 11:20 по средњевропском времену, уз
максимум помрачења око 12:30, и завршило се око 13:40 часова.
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СПОРТСКИ КУТАК

Крајем октобра, предвођени наставницом физичког васпитања
Јасмином Радоњић, ученици одељења ГД4 – Данило Стошић,
Андрија Жикић и Лука Милићевић у екипном пласману освојили су
сребрну медаљу у конкуренцији нишких средњошколаца.

У оквиру такмичења основних и средњих школа града Ниша, наши
ученици су 3. новембра 2022. године освојили треће место у мушкој
конкуренцији Првенству града Ниша у стрељаштву, док је Илија
Стевановић освојио 2. место у појединачној конкуренцији.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДЕТЕТА И ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

У времену када је толеранција неопходна више него икада, ученици
су обележили овај значајан датум тако што су у ходнику школе
окачили текстове о овом датуму.

20.11.22. ученици су обележили Дан дечјих права читањем
декларације о дечјим правима и обавезама на часовима грађанског
васпитања и социологије.

21.11.22. обележен је и Дан насиља против жена, такође на
часовима грађанског, социологије и српског језика и књижевности.
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ЛИТЕРАРНИ КУТАК

И на крају, oвај број закључујемо задатком ученице Емине
Пеливановић (Ат22) у коме она размишља о људским манама кроз
књижевне ликове. Овим истичемо да наша школа препознаје
таленте деце из различитих области и негује њихова интересовања.

Лик Кир Јање и паралела са Молијеровим Харпагоном

Често за некога ко је шкрт кажемо да је
тврдица. Ако тај његов тврдичлук
прерасте у опсесију он често није ни
свестан своји поступака, доноси одлуке
непромишљено и њему нису важне
последице које касније долазе ако није у
питању његово материјално богатство.

Молијер и Јован Стериј Поповић су
написали два истоимена дела, “Тврдица.”
Обојица су у својим делима, како и сам
наслов каже, истакли веома ружне
људске особине, тврдичлук и похлепу за
новцем.

Молијер у свом делу у првом плану ставља Харпахона, човека који је
себичан, немилосрдан, похлепан, али у исто време и веома
несигуран и плашљив. Од обичне циције, Харпагон, се разбио у
похлепну тврдицу и спреман је да се свега одрекне, па чак и
породицу ставља иза свог новца и не слуша шта му они говоре. Та
његова особина га доводи у низ ситуација и околности које га
наводе да скине своју маску и показе своје право лице. Харпагонова
заслепљеност новцем се претвара у опсесију и долази до тог
стадиума да се он плаши свакога и свуда види издајнике и варалице
који ће открити за његово благо и који ће га покрасти. Његов
тврдичлук долази до врхунца у ситуацијама када хоће да уда своју
ћерку без мираза за старијег човека, а сина за богату удовицу.
Наређује да се више служи вода како би смањио потрошњу вина, да
се на гозбама све мање једе, а све непоједено врати трговцима како
би вратио свој новац. Не дозвољава да две свеће горе истовремено
и узима храну од животиња како би мање јеле.
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Сличну опсесију упознајемо у дели Јована Стерије Поповића. Кир
Јања је богати трговац који је говорио грчко – српским језиком како
би збунио људе око себе и како га они не би разумели. На самом
почетку ове драме Јања показује свој карактер и став о потрошњи
новца. Иако је богат он жени не да да купи нови шешир и хаљине и
говори како се у њиховој кући једе много хлеб. Он не жели да да
дукате за добротворне сврхе, али пристаје да свој новац позајми Кир
Дими, човеку коме обећава своју ћерку. Он на крају дела
банкротира и не може вратити позајмљени новац. Сваки печат који
Јања нађе на својим писмима скида и претопи како би га опет
искористио. Сам је сазидао шупу за коње која се срушила и
направила му још већу штету јер је био сувише шкрт да би платио
раднике. Преломни тренутак његове болести и опсесије видимо у
тренутку када он затворен у својој соби, сам, тепа својим дукатима и
због њих је спреман да остави читаву своју пороицу. На крају он
бива преварен и издан од стране нотароша, Мишића, који му прети
затвором ако не добије оно по шта је дошао, његову ћерку. То је и
једина разлика између ове две тврдице, један је добио срећан, а
други суморан завешетак.

Себичност и тврдичлук су најгоре особине личности. Човек који је
свестан својих квалитета није срећан због материјалних ствари јер
разуме да ствари долазе и пролазе. Несебичан је. Њему не
недостаје љубав и пажња других јер тога има сасвим довољно за
себе и оне које воли.

Позивамо све ученике и професоре да учествују у креирању наших
заједничких новина и да уживају у читању нашег часописа!

Пуно поздрава од вашег уредничког тима.


