


 За ученицу генерације, 
Педагошко веће Дома изабрало 
је Љубицу Виденовић, одличну 
ученицу Медицинске школе и 
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Правила сајбер-безбедности

 Када си на мрежи, никада немој откривати своје личне податке и 
размишљај о ономе што говориш и чиниш. Мудро ћути о свом идентитету и 
води рачуна шта пишеш.

 Запамти да особе са којима комуницираш на мрежи можда нису 
онакве каквим се представљају. Пријатељи(це) онлине су и даље теби стране 
особе, чак и када сте одавно на чету.

 Немој откривати информације о себи на мрежи. Ово се односи на: 
твоје пуно име, фотографије, адресе, податке о твојој школи, бројеве телефона, 
места на којима проводиш време

  Постарај се да твоја подешавања на компјутеру која се тичу заштите 
приватности буду постављена тако да ограниче приступ личним подацима.

 Када користиш причаонице или инстант поруке, користи надимак 
уместо свог правог имена.

 Да други не би улазили у твоје online простор, увек држи своју лозинку 
у тајности и редовно је мењај.

 Имај на уму да можеш прекинути контакт или блокирати особе који ти 
шаљу ружне поруке и немој отварати непознате линкове или друге фајлове који 
су представљени као прилози.

 Увек избриши мејлове од непознатих 
пошиљалаца и немој отварати прилоге које ти 
шаљу. Они могу бити злонамерни, или садржати 
вирусе који би могли онеспособити твој компјутер.

  Уколико угледаш неки узнемиравајући 
садржај на мрежи или ако ти неко предложи 
састанак, покажи то некоме у кога имаш поверења.

 Ако си забринут/а или несрећна/ан због 
нечега што се појавило на мрежи, реци то 
васпитачу/васпитачици, професору/професорки 
или одраслој особи којој верујеш, а они ће знати 
како да ти помогну. Уколико желиш да се повериш 
неком другом, можеш контактирати безбедне 
сајтове који су наведени доле.

  Ако пријатељ(ица) кога си стекла/о на 
мрежи предложи да се састанете у стварном свету, 
разговарај о томе са блиском особом којој верујеш. 
Никада се немој састајати са неким кога си 
упознао/ла на мрежи без пратње, зато што је то 
опасно.

 Уколико се неко кога ти познајеш ружно понаша према неком другом 
на мрежи, реци то васпитачу/васпитачици у коју имаш поверења
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Ужице 





 На регионалној домијади у културно-уметничком стваралаштву, одrжаној у 
Лесковцу 21. марта 2015. Године наш дом је припремио сценски наступ у свим 
категоријама. Имали смо представнике и у ликовном и литерарном стваралаштву 
као и богату изложбу ученичких радова. 

 

Регионална домијада Лесковац 2015





 Све више података указује да људи не живе у оквирима капацитета планете 
Земље и да наша цивилизација годишње троши више него што Земља може да обнови 
за исто време.
 Термин „еколошки отисак“ је покушај да се освести величина проблема у којем 
смо.
 То је површина земље потребна за производњу хране, енергије и других добара 
потребних да би се задржао садашњи начин живота. Мери се у хектарима и показује 
колико је свакоме од нас, односно граду или држави, потребно површине Планете да 
задовољи потребе у храни, становању, енергији, транспорту, збрињавању отпада...

Светски фонд за заштиту природе од 2009. године мери еколошки отисак и 
представља га јавности. Објављује датум у години када је човечанство потрошило 
више природних ресурса него што их планета може обновити. Тај дан назван је „Еarth 
Overshoot Day”

Прошле 2015.године, Светски фонд за 
заштиту природе објавио је:

„13.августа човечанство је потро-
шило 100% буџета природе за ову 
годину. Од данас живимо на кредит“

ДА БИ СЕ У ДАНАШЊЕ ВРЕМЕ 
ЗАДОВОЉИЛЕ НАШЕ ПОТРЕБЕ,
ПОТРЕБНА НАМ ЈЕ ЈЕДНА И ПО 

ПЛАНЕТА!

Свако од нас са својим стилом 
живота има удела у прекомерном кори-
шћењу природе а истовремено може имати 
удела и у њеном очувању и дати свој допринос да наша планета буде лепше и срећније 
место за живот наш и генерација које тек долазе.

Да ли смо у стању да преузмемо одговорност и свако од нас предузме, 
све што може, како би смо сачували једини дом који имамо Земљу?

Сви смо сведоци све чешћих поплава, ерозија земљишта, суша, пожара, 
разорних таласа... Узрок учесталости ових појава јесу климатске промене.

Шта изазива климатске промене?
Узрок климатских промена јесте прекомерно коришћење фосилних горива  угља, 

нафте и природног гаса. Њиховим сагоревањем појачано је емитовање CO (угљен- 2 

диоксида) у атмосферу, те слој гасова стаклене баште око земље постаје све дебљи, 
0

што Земљу чини све топлијом. Верује се да би повећање температуре већ изнад 2 С 
довело до опасне промене климе и разорног утицаја на биљни и животињски свет. 
Производња електричне енергије сагоревањем фосилних горива, посебно тешког 
угља, има већи утицај на атмосферу него било која друга људска активност.

 Зато штедимо енергију на све могуће начине!!! 
Уштеда енергије доприноси смањеном емитовању гасова изазивача ефекта стаклене 
баште.

Како још човек угрожава природу?
Сваки становник Србије, годишње направи око 300 кг комуналног отпада! Процењено је 
да више од 60% отпада може да се рециклира и поново употреби.

Еколошки отисак



Јесте ли знали...
  да би се направила тона папира потребно је посећи 17 стабала (да би једно дрво 
порасло до  своје пуне висине потребно му је око 50 година);
 да једно домаћинство годишње потроши количину папира добијену од 6 стабала;
 да се папир може до 7 пута рециклирати;
 да се папирна марамица у природи разгради за 3 месеца;
 да просечна буква даје на сваки сат 1,7 kg 
кисеоника, а дневно произведе кисеоника 
довољно за 64 особе;
 да свака тона рециклираног папира значи 
уштеду од 1.436 литара нафте;
 да је у последњих 15 година површина под 
шумама у свету смањена за 3%;
 да би се рециклажом половине светске 
производње папира сачувало 800.000 квадратних 
метара шуме. Пример небриге је Кина, чија је површина била покривена 90% шумом, а 
данас је само  око 5%;
 у ЕУ у просеку 16% цене производа одлази на амбалажу, која готово увек по 
отпакивању  производа завршава у канти за ђубре;
 да рециклирани папир производи 73% мање загађења ваздуха, у односу на онај који 
се добија  од сировог материјала;
 да је лименци Соса Соle потребно од 50 до 200 година да се разгради у природи;
 да одбачена стаклена амбалажа може загађивати околину више од 1000 година;
 да је време разградње пластичних материјала  од 100 до 1000 година.

ЧОВЕК ЈЕ ЈЕДИНО ЖИВО БИЋЕ НА ЗЕМЉИ КОЈЕ СТВАРА ОТПАД!

ПЛАНЕТА И ЖИВОТ НА ПЛАНЕТИ ЗАВИСЕ ОД НАС!
НАЈГОРА ОД СВИХ ГРЕШАКА ЈЕ НЕ ЧИНИТИ НИШТА ЗАТО ШТО МИСЛИШ ДА ЈЕ 
ТО ПРЕМАЛО.

ШТА МИ МОЖЕМО ДА УРАДИМО?
Неки од предлога:
Угаси телевизор, компјутер када их не користиш;
 Угаси светло када ти не треба;
 Смањи коришћење топле воде туширањем уместо купања;
 Туширај се мало краће како би сачувао и воду и енергију потребну за загревање воде;
 Иди пешке, бициклом и користи јавни превоз (гориво које сагори у мотору твог 
аутомобила ствара просечно 2,5кг CO  емисије по литру горива);  2

 Смањи употребу распршивача;
 Поклони одећу коју не користиш (боље и корисније него да је бациш);
 Не купуј више него што ти је потребно;
 Избегавај куповину пластичне амбалаже и кеса;
 Засади дрво;
 Селектирај отпад...

 Ово је само део онога што се могло чути на 
трибини „Еколошки отисак“ одржаној 16.12.2015. у 
трпезарији Дома. Ученици који су присуствовали 
трибини могли су поред занимљивих и надам се 
понајвише корисних информација које су добили и 
одрадити лични еколошки отисак.

Снежана Ђорђевић



Рецепт за здрав живот



 Нега тела подразумева одржавање личне хигијене која подразумева 
одржавање чистоће косе, усне дупље и зуба, коже, полних органа, односно 
организма у целини.
 Кожа представља веома важан орган, јер учествује у обављању многих 
функција организма. Као најосновније функције могу се навести:

 заштита читавог тела од продирања страних тела, а нарочито бактерија, 
 осећаја и регулисања топлине,
 осећања притиска,
 осећања бола и 
 излучивања масти и зноја. 

 Најбољи начин за одржавање чистоће коже је купање и туширање, најбоље 
под млазом топле воде. 
Довољно сна, такође представља битан фактор за релаксацију организма и 
добијање поновне снаге и воље за обављање дневних активности. Одрастао 
човек би у просеку требало да спава 7-8 сати, а млади пошто су у развојној фази 
потребно им је више сна,  у просеку 8-9 сати. Јако је важно да просторија у којој се 
спава буде мирна и проветрена. Препоручује се да се не једе много пре спавања, 
као и да се попије неки топли напитак.  Пре спавања треба заборавити на 
негативне мисли и опустити се!
 С' времена на време треба отићи у позориште, биоскоп, прочитати неку 
књигу , а свакодневно се треба забављати са пријатељима... Друштвени живот 
представља позитивну терапију за одвијање здравог и испуњеног живота 
нормалног човека.
 Уживајте у свим лепим тренуцима који вас чине срећним и испуњеним! 

 Љиљана и Сандра

У домској 
библиотеци 

тренутно има 5712 
књига а о овој 

школској години до 
сада је купљено 125 

књига. 
После Сајма књига 

организована је 
промоција нових 

наслова која је била 
веома добро 

посећена. 

С.Ђорђевић

10 најчитанијих

књига у Дому





Екскурзија



                                                                  Руке
         У неким тренуцима осећам се јако усамљено. Имам утисак да сам сама на 
целом свету. Тада пожелим да одустанем од свега, oд себе. У тим тренуцима, 
потребан ми је само његов загрљај. Не обичан загрљај већ загрљај који обећава 
нову наду у живот, сигурност, љубав, топлину. Она врста загрљаја који ми тако 
недостаје. Без обзира што знам да је то сада немогуће, знам да више никада, 
макар у овом животу, нећу осетити топлину његових руку на мојим образима, 

Игра
 Хајде да завртимо свет, да поставимо пијуне и дамо им правила. Хајде да 
пробудимо свест, да учинимо да истина устане, а лаж се заборави.

 Хајде да здрави ходају, а болесни леже, да победници добију а губитници 
губе. Зато што знамо да су у такозваној победи сви победници, а у поразу само 
један губитник. 

Еј људи, она је права уметност
Нешто најлепше што је у око стало
Такво створење права је реткост
Поред ње, све остало је премало

Она је, уникат под небеским сводом
Жена са лепотом богиње
Сво њено богатство носи са собом
Свет би био празан да нема ње

Не умем да јој нађем мане
Савршен је спој свих квалитета
Она свету улепшава дане
Да не постоји, не би било ни сврхе овог света

Савршен склад духа и тела
Створење вредно да се чека
Савршен вид ремек дела
Чекаћу је, ако треба, до краја свог века

Kад је она срећна свет се смеши
Она је свемогуће биће
Њен осмех сваки проблем реши
Једном речју она је савршено откриће.

Марко Гроздановић

Наше литерате



                           
Испред мене ништа, иза мене све.
У леђима ми нож, под ногама камење.
Прљав образ ми обасјава месец жут.
Поново битку губим, по ко зна који пут.

Руке, празне пружам навише.
Понос ми топе кише, снагу, залудност сише.
Зар узалуд дишем?  - на себе сам љут.
Поново мрачна је слика, по ко зна који пут.

Крв ми крвари, срце стаје.
Последње делове себе дајем,
Да не останем ништа, да се не кајем.
У грудима вије ветар љут. Кунем се, последњи пут.

Овако не може више! Дижем из пепела себе.
Кнедла у грлу све више гребе.
Не брини мајко, умем ја то вешто.
Не брини оче, кад умрем остаће нешто.

Отварам себи стваралачки кут.
Кажем себи: ,,сада, крени“
Кроз ништа до свега, 
то мој је, само мој, пут!                                             
                                                                              Петар Бранкован

Он
     „Он је најбоља ствар...“ Ствар?  Да је само ствар... Он је много више од ствари. 
Више од ствари, а мање од човека. Све што сам хтела. Моја срећа. Моја туга. Моја 
љубав. Мој мотив живота. Из даљине је суперлатив. Одједном више нисам тако 
задовољна собом. Нисам ни посебна, ни јединствена. Само још једна несигурна 
девојчица. За суперлатив који у мојим идеалима представља ни далеко бољи од 
мене нису довољни. 
 Како да му парирају? Највише ме брине то што га не знам. Никада га нисам 
умела познавати, мада није као да сам се претргла да пробам. Ипак га желим. За 
мене он поставља звезде на небо. Нема бољег. Не знам га, а тако желим да будем 
довољно добра да га упознам. И у стању сам да променим сваки део себе да бих 
имала ту прилику. То, несвесно, и радим. Није заслужио то. 
 Није суперлатив. Он је идеал који сам сама створила. Још један демон који 
ме свакодневно уништава. Мислила сам да је нешто више. Сада знам да није и 
плашим се саме себе зато што овог пута знам да није савршен, недостижни 
суперлтив. Човек је колико и ја, али још увек свесно мењам себе због њега. И не 
кајем се зато што не видим други излаз. И не очекујем ништа. 

Наше литерате

ПУТ



 У новогодишњем програму у Дому 
учествовали су и чланови музичке 
секције.
 На новогодишњем турниру у сто-
ном тенису прво место у женској 
конкуренцији освојила је Илић Ивана, 
друго Радуловић Татјана а треће Петро-
вић Наталија. Код мушкараца је најбољи 
био Станковић Вељко, друго место је 
освојио Миленковић Миљан а треће 
Михајловић Милош. 

 Наша драмска секција припремила 
је, као и сваке године, новогодишњу 
представу за децу.  Представа се звала 
“ЧАРА ДАРИНА ОТМИЦА СЛАТКИША” и 
играна у УГ Дечија радост, установи 
Облутак, Техничкој школи и нашем Дому 
приликом поделе пакетића деци 
запослених. 

 УЛОГЕ у представи:
Кловн: Јелена Јанкуцић

Чара Дара Бубамара: Теодора Павловић
Мрзомраз: Анђела Петровић
Мразомрз: Тамара Марковић

Суперхерој Мразић: Александра 
Миладинов

Деда Мраз: Стојан Бешир
Дечак: Милијана Струњаш

ДЕЦА: Наталија Благојевић, Андријана 
Милошевић, Милица Радосављевић, 

Зорана Рајковић и Николија Младеновић. 

Новогодишњи програм

 У стрељаштву је прво место освојио , други је био Милосављевић Филип
Баљан Никола Јовановић Милан  а трећи . Код девојака је најуспешнија била 
Димитријевић Јована друг Игњатовић Анђела трећ Петровић Мирела, а је била а а . 
За п а проглашена је која је остварила обедник  турнира Димитријевић Јована 
најбољи резултат од .167 кругова



За ово престижно такмичење пријавило 
се десетак екипа а међу њима и две 
екипе Економско - трговинске школе. У 
једној од тих екипа,  “Млади, врући и 
црвени” нашли су се и матуранти ове 
школе и станари нашег дома, кувари 
Душан Радивојевић и Стефан 
Лимоновић... Наравно није изостала ни 
подршка васпитача!

За ово престижно такмичење пријавило 
се десетак екипа а међу њима и две 
екипе Економско - трговинске школе. У 
једној од тих екипа,  “Млади, врући и 
црвени” нашли су се и матуранти ове 
школе и станари нашег дома, кувари 
Душан Радивојевић и Стефан 
Лимоновић... Наравно није изостала ни 
подршка васпитача!

Душанова и Стефанова 
екипа је заузела одлично 
треће место!
Овај њихов успех пред-
ставља подстрек многи-
ма  да  се и сами следеће 
јесени пријаве за такми-
чење.  
Нисмо сигурни колико је 
васпитач Киров успешан 
у “дисциплини ајвар” али 
је за гибаницу прави  
мајстор  што је  показао 
током зимског распуста,  
уз “малу” помоћ наших 
куварица Оље, Биље и 
Зорице.  

Душанова и Стефанова 
екипа је заузела одлично 
треће место!
Овај њихов успех пред-
ставља подстрек многи-
ма  да  се и сами следеће 
јесени пријаве за такми-
чење.  
Нисмо сигурни колико је 
васпитач Киров успешан 
у “дисциплини ајвар” али 
је за гибаницу прави  
мајстор  што је  показао 
током зимског распуста,  
уз “малу” помоћ наших 
куварица Оље, Биље и 
Зорице.  

Забавна манифестација “Изађи ми на 
теглу” која се одржава у многим гра-
довима Србије, није заобишла ни 
Зајечар. Ради се о такмичењу које 
коначно мора да да одговор на једно 
врло важно питање - у ком се то граду  
прави најбољи ајвар. 

Забавна манифестација “Изађи ми на 
теглу” која се одржава у многим гра-
довима Србије, није заобишла ни 
Зајечар. Ради се о такмичењу које 
коначно мора да да одговор на једно 
врло важно питање - у ком се то граду  
прави најбољи ајвар. 



Крајем септембра успешно је 
изведена вежба из против- пожарне 
заштите: евакуација ученика из Дома 

пожарним степеницама.
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       За домски парламент
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