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Зајечар је био домаћин Регионалне Домијаде 2007. 

године, а Књажевац 2011. године. Дошло се на идеју да у 

2013. години Зајечар и Књажевац буду заједнички 

домаћини XVIII Регионалне Домијаде и то, Књажевац за 

културно-уметнички део, а Зајечар за спортски део.

 За наступ у Књажевцу припремили смо: драмски 

приказ: ''ХАНИБАЛ ПОДЗЕМНИ'', 

поетско-сценски приказ: ''СЕСТРА БРАТА НА ВЕЧЕРУ 

ЗОВЕ'' , популарна музика''СВЕТЛО КОЈЕ ТРАЖИМ''  

Ивана Јордан, класична музика: Феликс Менделеон -   

''ВЕНЕЦИЈАНСКА ГОНДОЛИЈЕРА'' или ''ПЕСМА БЕЗ 

РЕЧИ'', етно и народна музика: народна песма  ''ЈАРЕ 

МОЈЕ'', фолклор: ''ПАСТИРСКИ САН'', модеран плес-

балет: ''ДОЛС (''DOLLS'') а имаћемо представнике у 

ликовном и литерарном стваралаштву и на изложби ученичких радова. 

  У суботу, 30. марта 2013. године у Зајечару ће се састати сви домови југо-иточног 

региона и одмерити снаге у спортским дисциплинама. Као и сваке године, спортови у 

којима ће се ученици и ученице надметати су: мали фудбал, кошарка, одбојка, 

стрељаштво, стони-тенис и шах.

 После отварања које је предвиђено за 9 сати у Установи за спорт на Краљевици, 

сви такмичари ће се упутити на своја борилишта. На Краљевици ће остати такмичари за 

стони-тенис и дечаци који се такмиче у малом фудбалу. Девојке ће мали фудбал играти у 

С.Р.Ц.''Миленијум''. Кошарка ће се играти у сали Гимназије, док ће у одбојци надметање 

бити у сали О.Ш.''Љубица Радосављевић Нада''. Стрељаштво ће се одвијати у градској 

стрељани, а шах у просторијама Дома.

 У малом фудбалу жреб је хтео да се у обе конкуренције у првом сусрету састанемо 

са Домом из Букова. Код дечака се очекује победа, али после тога нас чека сусрет са 

прошлогодишњим противником из финала у Лесковцу, Домом ученика из Ниша. Надамо 

се добром исходу и освајањем једног од прва три места. Код девојака све зависи од 

полуфинала, јер Дом ученика из Ниша има целу екипу која игра за клуб ''Машинац''. Ако 

остваримо победу, друго место је загарантовано.

 У кошарци је слично, сем што нам је први противник у обе конкуренције Дом 

ученика из Ниша. Код дечака се зна да су ученици из Лесковца чланови К.К.''Здравље'' и 

да су најјачи, док код девојака одавно нису биле три екипе. Све је отворено и очекујемо 

позитиван исход.

 Код одбојке, дечаци имају само један меч против Дома ученика из Ниша, тако да са 

том победом можемо на прво место. Код девојака се очекује наставак низа добрих 

резултата. Полуфинале играмо против Дома из Прокупља, а ако победимо идемо на 

бољег из меча домова Лесковац  Ниш.

 Стрељаштво би требало да нас обрадује добрим резултатима. У конкуренцији 

дечака има пет домова, док код девојака има четири дома. У обе конкуренције пуцамо 

четврти по реду.

 Стони-тенис уз шах су најзаступљенији спортови у домовима. Код дечака има 

десет екипа, а први наш ривал је Дом из Ниша. Победник овог сусрета иде на Дом ученика 

из Црне Траве. Код девојака у конкуренцији седам домова, први сусрет је против Дома из 

Књажевца. Овде очекујемо добар резултат какоу екипној, такои у појединачној 

конкуренцији.

 У шаху код дечака одмеравање снага на почетку ће бити са Домом из Алексинца, а 

код девојака се чека бољи из меча Лесковац  Књажевац. Очекујемо да неки шахиста, ако 

не успе екипно, оно барем појединачно да освоји неко од прва три места.

          Милан Петковић
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             . . .
               Један сусрет промениће све.
            Он је био млад и леп. 
                  Она лепа и паметна. 
           Налетели су једно на друго. Буквално. 
                 Био је то као судар светова. 
          Један поглед на њу изменио је све што је знао. 

Плима и осека су промениле смер у океанима, Сунчев систем се 
померио. 

        Све се то одиграло у њему, а она то није приметила, само је 
помислила да је Сунце на тренутак изгубило сјај пред њим. 

Наставили су свако својим путем, несвесни онога што су 
осетили када су сe погледали.                
    Oна је сваког дана њега тражила погледом.
Он је непрестано мислио о њој. 
    Он се плашио се да јој приђе, да не би био исмејан, а она се плашила 
да покаже осећања, превише пута је била повређена.
    Тако је све остало на погледима и повременом осмеху. 
            
                                                                       Mилица Ковачевић

                         . . . 
Кренула сам у живот који нисам замишљала овако.
Сањала о мирису цвећа, о крилима лептира,
о додиру неба,
                                                о врелим уснама...
Крај тебе ми је небо било плаво само 12 дана.
Свет у који сам ушла кад си ми ти отворио врата
                                             био је кобан за моју срећу.
Закорачила сам у пакао
                                            мислећи да улазим у рај.
                                          Ал' ме држао један облак.
                                        На њему сам прешла све олује.
Али ветрови су избрисали трагове.
                                           Остала је само пена на устима Кербера.
Без тебе немам ништа,
                                           а с тобом сам изгубила све.
Кад несрећно заволиш,
кад све наде даш,
                                    кад осмехе препустиш тами,
                                 кад не знаш одакле си кренула и докле дошла,
остану ти само изгубљене године.  
               
                                                                           Снежана Нешић                                                                                           
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Психосоцијална клима и међуљудски односи у дому 
Ученици у дому су више од збира појединаца, они чине социјални систем у оквиру којег 

се успостављају бројне и разноврсне не/формалне социјалне и емоционалне везе и 

интеракције (мећусобни утицаји). Интеракције укључују односе измећу васпитача и ученика и  

између ученика међусобно. Квалитет интерперсоналних интеракција унутар дома, 

психосоцијална клима  утиче на образовне и васпитне исходе, односно они могу бити 

унапређени креирањем подстицајне средине, која је подржавајућа, обојена пријатним 

емоцијама, пријатељска, кооперативна, опуштена. 

Према многим ауторима однос васпитач - ученик је најбитнији за психосоцијалну климу, 

његов стил руковођења групом утиче на групну динамику и климу у групи. Односи међу самим 

ученицима такође значајно утичу на климу у дому. Повољно психосоцијалну климу 

карактерише групна кохезивност и солидарност међу ученицима, 

узајамно поштовање ученика и васпитача, могућност ученика да 

искажу  своја мишљења и потребе, осећање припадности дому и 

васпитној групи. Ефекти повољне климе су већа учесталост 

просоцијалног понашања (сарадње, помагања, дељења, 

саосећања), а мања заступљеност социјалне повучености и 

агресивности. 

Анкета која је спроведена у дому обухватила је 80 ученика 

(40 девојака и 40 дечака).  Ученици су оцењивали међуљудске 

односе у дому и домску климу. Тврдње су оцењиване  од  1 до 5, а 

резултати анкете приказани су у табели. 

Анкета
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На Регионалној домијади у Алексинцу (културно уметничко стваралаштво) освојили смо:
- 4 прва места: драмски приказ, издавачка делатност (ИНТИ), литерарно стваралаштво 
(Кристина Точаковић) и уметничка фотографија (Тања Оприцић)
- 4 друга места: модерни плес, фолклор, поетски приказ и литерарно стваралаштво (Ана 
Тодоровић)

Наши спортисти на Домијади у Лесковцу су такође врло успешни:
Прво место освојиле су: одбојкашице, кошаркашице, женска екипа и Драгана Ђорђевић 
поједично у стрељаштву.
Друго место: одбојкаши, мушке и женске екипе у шаху и малом фудбалу, мушка екипа и 
Невена Трандафиловић појединачно у стрељаштву.
Треће место: Јовановић Владан појединачно у стрељаштву.

На Републичкој домијади у Нишу прво место освојила је Ана Тодоровић у литерарном 
стваралаштву, друго место освојиле су кошаркашице и Кристина Точаковић у 
литерарном стваралаштву, треће место - драмски приказ и женска екипа у стрељаштву а 
одбојкашице су биле четврте. На изложби ученичких радова представљали су нас 
домски лист ИНТИ и фотографије Тање Оприцић.
.

БРАВО!!!

Domijade 2012.
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