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ОСВИТ
Школски лист Пољопривредне школе "Рајко Боснић", Буково

У сусрет 131.
годишњици
постојања
школе

Реч
директора
СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ
Живимо у једном захтевном времену у
коме се наша школа, као и друге налази пред
бројним изазовима. Са једне стране пратимо
савремене трендове образовања ,уписаћемо
прву генерацију ученика која ће радити по
дуалном програму, са друге стране прате нас
проблеми недовољног броја деце. У наредној
школској

години

ученицима

ће

поред

постојећих: ветеринарског и пољопривредног
техничара

бити

понуђен

нови

смер

виноградар-винар. Имајући на уму привредне
потенцијале

овог

краја

и

све

већу

заинтересованост младих људи за овом врстом
производње, сматрам да је оправдано увођење
оваквог једног смера.

Тим пре што су потребе за овим кадровима већ истакли манастир Буково и
винарија,,Матаљ”. Такође, будући средњошколци моћи ће да упишу трећи степен и стекну
звање израђивача хемијских производа. Образовање за овај профил биће спроведено у дуалу
у сарадњи са Индустријом хемијских производа ,,Еликсир” Прахово.
Што се тиче иновација у наставном процесу, у наредном периоду биће пуштена у рад
ветеринарска

амбуланта,

која

ћеученицима

ветеринарског

смера

омогућити

бољу

реализацију практичне наставе. Опрема је допремљена и предстоји реновирање просторије и
укључивање у наставни процес. Наша школа партиципира и у пројекту који се односи на
пчеларску производњу, а чији носилац је ОШ,,Вук Караџић” и неготинско Удружење пчелара.
Оно што је евидентно када је наша школа у питању јесу традиција и реноме, опремљеност
школе, домски смештај, стручност кадрова и понуда различитих профила. Надам се да ће све
ово бити довољно да се основци школа како наше општине, тако и читавог региона, одлуче за
упис у нашу школу.

О нама...

Већ у првој години рада успостављена је сарадња са
једном од најбољих пољопривредних школа Европе,
школом из Монпељеа, а француска искуства помогла

АУТОР: МАРИЈА ЖИВКОВИЋ,
наставник српског језика и
књижевности

су и Србији у борби против филоксере и других
болести биља.
Школа

Пољопривредна школа слави 131. годину
постојања

и

рада.

Пољопривредна
дочекује

и

Више

школа

испраћа

од

једног

образује,
генерације

века

васпитава,
младих

и

талентованих. Од свог оснивања преживела је
многа превирања, ратове, освајаче, често је радила
у тешким условима, али је остајала неокаљана.Увек
је била млада, храбра, спремна да се мења, али и да
сачува оно што је добро, што је традиција народа са
ових простора.
Давне 1891. године, на земљишту закупљеном од
манастира

Буково,

основана

је

Воћарско-

виноградарска школа, са задатком да оспособи
кадрове

крајинског

виногорја

које

је

било

уништено од филоксере. Предлог за оснивање
школе дали су крајински виноградари, окупљени у
Крајинској

виноградарској

задрузи.

Указ

о

оснивању школе донет је 31. маја 1890. године. За
управитеља школе постављен је Милутин М.
Савић,

тадашњи

инспектор

у

Министарству

народне привреде, врсни стручњак винодељства и
воћарства и велики заљубљеник у посао који му је
држава поверила.
Школа се брзо изграђивала. Подигнути су многи
објекти неопходно за функционисање, као и
виногради, воћнаци, повртњак, ботаничка башта,
парк, цветњаци…Школа у Букову је од првих
година постојања имала задатак да савременим
уређењем и радом делује на српско село као
пример како треба организовати и водити
домаћинство.

је

врло

пољопривредној

брзо

постала

производњи,

популарна

по

посебно

по

виноградарству и винарству, те су још пре Првог
светског рата добијене бројне златне медаље за вина
у Француској.
Све до 1927. године радила је у Букову Нижа
пољопривредна школа, а Указом краља Александра
Првог укинута је дотадашња Школа за винодеље и
воћарство, а основана Средња пољопривредна школа
чији су ученици долазили из свих крајева Краљевине
Југославије. Настава је извођена преподне, а после
подне

је

одржавана

практична

обука.

Само

школовање је трајало четири године, од тога три
године наставе и годину дана праксе на имању школе
или у установи коју директор одреди.
Школа је стекла велики углед због вишеструког
доприноса унапређењу пољопривреде, њени ученици
су постајали квалитетни стручњаци који су широм
Југославије помагали селу, а из многих крајева
долазили су у Буково пољопривредници да разгледају
имање и следе његов пример и искуство.
Бројни ратови вођени у нашој земљи у 20. веку
нанели су велику материјалну штету школи и она се
повремено налазила у веома тешком стању, али се
увек радило на њеној обнови и развоју. Неготин је
ослобођен

1944.

године,

и

док

се

још

увек

у

Југославији водио рат, у Крајини се убрзано се радило
на успостављању нормалног живота и рада. У току
Другог светског рата многи Буковци су се истакли у
борби за ослобођење, некадашњиученик Рајко Боснић
је 1953. године проглашен за народног хероја, а школа
у Букову и данас с поносом и захвалношћу носи
његово име.

С јесени 1945. Министарство пољопривреде поставило је питање реформе средњих
пољопривредних школа. Трогодишња настава трајала је до 1949/50. године, а затим је уведена
четворогодишња. Педесетих година школа је доживљавала тешку кризу. Реформисан је наставни
план и програм за теоретску и практичну наставу који се примењује од школске 1960/61. године, а
што се тиче стручне оријентације школе, поред виноградарства и ратарства, равноправни
смерови су ратарство и сточарство. Успони и падови смењивали су се до 1970. године, када је
започело усмерено образовање које је испољило бројне слабости.
Године 1984. школа се потпуно ревитализује, добијајући поново своја четири разреда, образовних
профила пољопривредни техничар и сточар техничар, а од школске 1990/91. отварају се и два
одељења ветеринарски техничар.
Данас је Пољопривредна школа установа која иде у корак са временом, испуњава захтеве новог
времена и нове технологије. Изузетан успех генерација Буковаца, компетентан наставни кадар са
професорима који представљају спој искуства, амбиције, усавршавања и младости, као и способан
менаџмент са визијом будућег развоја школе, прави је рецепт за успех и трајање, тако да се наша
школа може похвалити одобреним различитим образовним профилима за упис у наредну школску
годину (пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, винар- виноградар и израђивач
хемијских производа), као и и многобројним наградама и признањима. Некадашњи ученици наше
школе су врсни стручњаци и успешни пословни и породични људи. И сви они, где год били, носе у
срцу своју школу, исто онако како их памти и чувена школа у Букову на крајњем истоку Србије.

О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
АУТОР: НАДЕЖДА ЂОРЂЕВИЋ, наставник социологије

У модел дуалног средњег стручног
образовања наредне школске године биће укуључена
и Пољопривредна школа ,,Рајко Боснић” Буково. Она
ће
ученицима
поред
стандардних
смерова
ветеринарског
и
пољопривредног
техничара,
понудити учење кроз рад на профилима израђивача
хемијских
производа
и
винара-виноградара.
Занимање израђивача хемијских производа у трећем
степену биће реализовано у сарадњи са Индустријом
хемијских производа,,Еликсир” Прахово , док је
интересовање за дуалом и занимањем винаравиноградара исказала Винарија
,,Матаљ” и
манастир Буково.
Предности оваквог облика образовања су
већи обим и побољшан квалитет практичне наставе
уз активно учешће ученика у процесу производње,
новчана надокнада,могућност стипендирања, и у
крајној линији могућност запослења, у зависности
од потреба у производњи и исказаних знања и
вештина ученика. Модел дуалног образовања
ученицима доносе предност лаког уклапања у
производни процес, а послодавцима једноставнији
избор будућих радника.Такође, ученици трећег
степена имају могућност преквалификације за
четврти степен.
Имајући на уму да смо по привредним
потенцијалима виноградарско подручије а и да ова
делатност постаје све примамљивија младима, може
сеочекивати засинтересованост за ову врсту
занимања. Слично је и са занимањем израђивача
хемијских производа, рачунајући на Прахово и
,,Еликсир “компанију , која бележи запажене
резултате.

Такмичења
На такмичењу средњих стручних
школа Србије у области пољопривредеи
хортикултуре, које је одржано у Тополи
18.и 19.марта текуће године, учествовала
је

и

Јована

Живковић

ученица

IV2

Пољопривредне школе ,,Рајко Боснић”из
Букова .Она је у конкуренцији 26 школа
Србије заузела дванаесто место.
Анђела Пајкић, ученица завршног
разреда

ветеринарског

смера

Пољопривредне школе ,,Рајко Боснић”
Буково, представљала је нашу школу на
Републичкој

смотри

стручних

школа

ветеринарске медицине у Футогу 15,16 и
17.априла 2022. године. Она и њен ментор
доктор

ветеинарске

медицине

Ивица

Стојковић, задовољни су постигнутим
резултатом и освојеним 11. местом из
теорије и 4. из праксе.

ДОМИЈАДА 2022.г.
АУТОР: ГАБРИЈЕЛА УРОШЕВИЋ, психолог
Ове године забележен је велики успех Дома ученика
Пољопривредне школе „Рајко Боснић“ Буково на Регионалној
домијади у конкуренцији 13 домова југоисточног региона.
Наиме, након што је на спортском делу одржаном у Књажевцу
09.04.2022.г. екипа женских фудбалерки освојила је друго
место под менторством васпитача Миодрага Првуловића
наставио се тренд низања успеха.
Овог

викенда

(16.04.2022.г.)

на

Културно

–

уметничком

надметању одржаном у Нишу ученици Музичке школе „Стеван
Мокрањац“ Анђелија Черкасов и Стефан Пацић у пратњи
васпитача Мирољуба Пржића постигли су успех умузичком
извођењу. Анђелија Черкасов

освојила је друго место у

категорији етно музике а Стефан Пацић треће у извођењу
класичне композиције. Велику стручну помоћ и подршку
пружили

у

припремама

пружили

су

и

директорка

и

наставници Музичке школе посебно наставница Данијела
Стојкић Марковић.
Чланови секције“ Креативна радионица“ припремили су
изложбу под слоганом „Инспирисано природом“ и донели две
награде.

Веште руке, осећај за естетику и иновативност

ученика Наталије Првуловић, Анђеле Милосављевић, Анђеле
Пајкић, Софије Ђорђевић, Тине Даниловић, Марка Вељковића,
Софије Руцић и Силвије Илић израдиле су рукотворине, према
процени стучног жирија вредне трећег места као и костим од
природних материјала, такође награђен трећим местом.
Привилегија и задовољство у раду са овим изванредим
креативцима припала је психолозима Ирени Пауновић и
Габријели Урошевић као и васпитачици Весни Милошевић.
Ипак по речима свих учесника њихова највећа награда је
уживање кроз заједнички рад , дружење, путовање за шта су
били ускраћени за време трајања on line наставе и измењених
услова функционисања школе у условима пандемије.

ЛИТЕРАРНИ КУТАК
УЧЕНИК: МИРЈАНА ЛУКОВИЋ II-3

ЖИВОТ ЈЕ БОРБЕНО ПОЉЕ
Живот је борбено поље,
Наше је то постоље.
Зло и даље влада у неким људима,
Ми морамо бити свој панцир на грудима.
Живот рађа јунаке и хероје,
Који грчевито своје животе кроје.

АНЂЕО ЧУВАР

Морамо да се боримо са сваким чудима,
Некад морамо веровати другим људима,
Морамо да се тргнемо,

На небу живе дивни анђели,

Наговоримо доброту да ка нама лети,

Увијек су весели

Неопходна jе овој планети.

И никад нису одустали.

Живот јесте борбено поље,

Сваки човјек има свог анђела чувара,

Сурова борба да нам сутра буде боље.

Као цвијет лептира.

Зато морамо бити вешти и своји људи.
Трзни се и храбар буди.

У мраку нас чувају од свих злих моћи
и моле се да ли ће неко од наших ближњих доћи,
јер њихова снага се крије у нашој срећи.

МИРНО СПАВАЈ
Мирно ми спавај,
Анђеле ми сањај.
Пробуди се у земљи чудеса,
Али тек кад се наспаваш.
Да одиграм са тобом део нашег плеса,
Да те од зла спасавам,
Да те одведем на сигурном.
Желим да склопим очи и да замислим своје срце,
Срце патње, бола која пробија у груди попут ножа,
Крвари као дивља ружа у мом телу.
Сххх, тихо ми реци, тише још тише да чујем мисли,
Мисли свог срца, осећања мог тела.
Хм, чујем неки глас себи, глас који каже склопи оци, мирно спавај
демоне своје баци у воду.
Мирно спавај, анђеле сањај и своју визију свог срца стварај.

Анђели су као чаролија,
слуша се њихова мелодија.
Лепршава су њихова крила,
они су моја добра вила.
Никад нећеш бити сама,
зуби се свака твоја тама.
Јесење кише долазе,
анђели на небо долазе
и свако бира своје стазе.
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WRITTEN BY MILICA NIKIĆ II3
I’m glad that I met you
and I’m glad that I lost you
you need to see bad
so, you can see good
lost girls like flowers
and they always search for new
even when it’s rough even when it’s blue
to be and to live
to have and to see
so we can be free
I can feel grey and still have hope
sometimes life can be dope
don’t worry dear me
we are stronger than fear
and we are still here
no point,
no meaning,
just happy and living.

My animal kingdom
WRITTEN BY TIJANA RADULOVIĆ I-2

What's in this

When you think of an animal kingdom, you mean various animals such as giraffes, penguins, bears,

newsletter:

birds…My animal kingdom is actually small, but very interesting. It includes a cat Simba, a dog Lili, a chinchilla
Zoi and hamsters Maja and Jaško.
Although I have a lot of friends and I like to hang out with them, my best friend is Simba the cat. Simba is
a Russian breed cat, grey in colour with adorable eyes. He is a very playful cat and whenever I see him, he
cheers me up. Lili is a Siberian Samoyed. I got her a year ago, when she was three months old, and I fell in love
with her instantly. She loves bathing and brushing. Zoe, the chinchilla is the newest member of my animal
kingdom. He is still a bit frightened, but I hope that he will become tame in time. And last but not least are Maja
and Jaško. They are the sweetest and softest creatures in my house. Not only do they like to play, but also to
nibble.
In fact, I would like to say that animals are our best friends and that they should be adopted and kept as
many as possible.

Those who feel pain are justified
WRITTEN BY MILICA NIKIĆ II3
I survived so many times,
I was dead and half alive,
but never lost my hope.
Is love just a mystery,
a fresh day in May,
or is it that love doesn’t search for love?
My body is like fire, always burning but what happens when it stops?
Butterflies aren’t real, they are just fear with pretty colours and wings
I could call myself one of those.
The moon is my friend, my home,
it helps me connect with myself even more,
losing yourself over those who you once loved
who never understood.
Are you willing to dance with pain,
so that happiness can join.
We bloom and we rise

Dear me
WRITTEN BY MILICA NIKIĆ II3
I felt flowers blooming in me,
oxygen was so relaxing and free,
the world was pink and green
like grass and flowers,
like you and me.
We are destined to be together,
I love you so much and I hope you know that,
as long as you are with me
there will be sun.
I live for you,
I choose to suffer just so we can be happy,
I turn pain into pleasure
I am learning how to understand you.
Your body is so soft,
beautiful like water
and shiny like the moon.
Your skin is so angelic and ethereal,
but sometimes your mind can be cruel.
I like imperfections. I like you

but we never lose and fail
because those who feel pain are justified
and those who don’t astray.
I found myself begging for help and love
therefore, I helped myself
so, I bloom like a flower that I never used to smell
but always dreamed of.

Things that inspire me...
WRITTEN BY DRAGANA NEDELJKOVIĆ II1

Mathematics is not very easy for me, every equation is difficult for me. I really love it, but what can I do?
I love the Serbian language, but it's hard for me too. I'm not studying enough, my mistake. I like chemistry
a bit, but I still can't resist experimenting. Chemistry isn't that hard, but this assessment really makes me smile.
I love physics; sometimes it's hard, and sometimes it's easy. Each formula seems easy, but when it comes to
studying, everyone struggles.
I love music, it inspires me very much, and that’s the one thing that is very easy for me. Music is
beautiful, I really admire it and it just gets to me. When you are sad and when someone steals your smile, there
is nothing better than a ballad.
And that's how I get everything, but they don't really get me ... But trying is not pointless to me, even though I
know I'll stay the same.

Mystery love
WRITTEN BY SARA ĐORĐEV I2

How do I explain this feeling? The feeling when you'd do everything for your people, give them all
they want. You are ready to feel bad for something you did just to get a second of their attention, just to make
them feel right. You give yourself just to see a smile on their faces.
It's a weird feeling, you think that you are happy but you are just longing for a bit of attention. It's a
desire until you get what you want. Then, a disguise of blind love falls off and you see a true person standing
in front of you. At that moment, you actually start questioning yourself if you really love that person or if it is
an idealized idea of love. If you are lucky enough, you'll see the eyes of someone you'll love with all your
heart, and if you are even luckier, they'll see that too. Maybe you'll be satisfied at that moment, you'll get what
you wanted and you'll stop trying, but that's not love. Love is realising how much you want your person to
feel loved and happy, even though it’s not with you. It's obvious, but if you truly love someone you will let
them go to be happy with someone who makes them happy. You never know, maybe one day they’ll come
back to you and say that they love you and that no one loves them like you do. I do hope for that to happen.
Even if it doesn’t, I'm happy that they are loved and I think that this is the true nature of love.
Every day I go back to the halls of my memory and replay all of our memories together. It is hard, I
won't lie, but having that person in my life changed me in so many different ways and I'm thankful for the
fact that I had them for just one little part of a second

You

Ti

WRITTEN BY KATARINA RISTIĆ II2

WRITTEN BY KATARINA RISTIĆ II-2

When I see you, my breath stops

Kad te vidim zastane mi dah

and all my sadness turns to dust,

i sva moja tuga pretvori se u prah,

my pounding heart wants to jump out of my coat.

srce mi lupa hoće da iskoči iz kaputa.

When I met you that night,

Kad sam te srela one noći,

when you looked me in the eye,

kad si me pogledao u oči,

the dark nights lit up.

prosvetlile su se tamne noći.

Spring
WRITTEN BY JOVANA RADULOVIĆ III-3

Spring. I love that season. Everyone is happy, and everything is somehow more beautiful. Spring days are
good for everyone, they improve our mood. Every year I can’t wait for the first days of spring. I like walking in
the park, looking at the greenery, and listening to the chirping of birds. These are the moments when
everything is reborn. The sky brightens up, the sun is much happier, as well as all the children who can’t wait
for this time of year. I love when the sun rises after the spring rain, so the intoxicating scent of flowers spreads
through the wind. Mostly, I sit in the yard, read a book, and I enjoy it. The trees are adorned with green leaves,
and the meadow has too many flowers. Everything is like a fairy tale. That spring landscape is the most
beautiful work of all painters put together.
I love spring very much, and it will always be my favourite season.

Hvala ti

Thank you

WRITTEN BY НАТАЛИЈА МАРИНОВИЋ I2

WRITTEN BY НАТАЛИЈА МАРИНОВИЋ I2

Hvala ti

Thank you

Što si tu za mene

For always

Kad plačem,

Staying by my side,

Kad želim

Whenever I cry

Da se sakrijem,

And try to hide,

Dok mi se čini

Wondering why

Da nemam pravac.

I have no guide.

Ali što više razmišljam,

But the more I think,

Sve više shvatam,

The more I realize

Dok se osećam izgubljeno,

When I’m lost

Pravac nalazim u tvojim očima

I see guidance in your eyes,

Put prema nečemu

A path to something

Što je jako, jako dobro,

Very, very good,

Prema njemu gazim,

I take a step towards it,

Ne razmišljajući

Not thinking if I

Da li treba ili mogu.

Should or could.

I sve što mi kažeš

And everything you say

Znam da misliš dobro,

I know you mean,

Iako ponekad,

Good and well,

Želim da vrištim i plačem

Even though sometimes

I s’ vremena na vreme

I want to scream and yell,

Osećam se zatvoreno.

And from time to time

Ali dobro sam.

It feels like I’m in a prison cell,

Tako sam se osećala.

I’m still okay.
That’s just how it felt.

Hvala ti na svemu,
Za sve dobro i loše

Thank you for everything,

Što s’ vremena na vreme

For the good and bad,
For every single time

Me naljutiš, pa zaplačem.
Ne želim da te više

You made my cry and mad,

Nikad rastužim

I wish to never again

Zato što si najbolja mama

Make you sad,

Koju neko može da ima.

Because you’re the best mom
Anyone could have
Ever had!

First time on film
WRITTEN BY ANĐELA PETRONIJEVIĆ II-1

Ever since I was a child, I’ve always admired actors and their skills on film and series. I wanted to be a part of
it, but as I came from a small town, it seemed impossible. And then, something wonderful happened. A series
was being filmed near my town. I applied for a role in a film and was cast as an extra. I was over the moon that
I‘d shoot a series, I‘d be a part of it, a part of that world. After a few days I was at the filming location. I admired
everything that was happening around me. Everyone was busy, actors, extras, editors, cameramen, makeup
artists, and even the director. And then I heard “ACTION”!!!My heart was pounding like crazy. Scenes unfolded,
all at such a speed that I was unaware of what was happening around me. We filmed for a few days and then the
crew left my town. I gathered my impressions. I was overjoyed and I couldn’t wait for the broadcast.
In the meantime, I’ve enrolled in an extraordinary acting school. Everything is going according to plan, for
now. I hope one day I’ll fulfil my dreams. I promised
myself and to my loved ones that I would go slowly towards the goal. Maybe one day I’ll be
one of those celebrities on TV.

Horses
WRITTEN BY NATALIJA PRVULOVIĆ III-3

Women's rights
WRITTEN BY VIKTORIJA RAJNIĆ

Horses are large domestic animals with large

I-2

The 2006 Constitution, says that “The State

heads and long limbs. The horse’s head is

shall guarantee the equality of women and men and

strong, visibly elongated, and the largest part is the

develop equal opportunities policy”. Of course,

upper jaw.

many

Horses, together with tapirs and rhinos, are

women

experience

injustice

and

discrimination, especially women who live in

members of odd-toed ungulates.

villages, women with disabilities, and women who

The first species in the horse lineage, Eohippus

can't have children. Women's rights are different

angustidens, was the size of a smaller

from broader concepts of human's rights; they have

dog, had 4 toes on its front feet and 3 on its hind legs.

been deprived of some rights for centuries. Women

It lived 55 million years ago.

didn't have the right to vote, the right to work, the

Besides the horse, there are six other species of

right to express an opinion, and the right to serve

genus Equus in the Equidae family. These are the ass

in the army. Women earn, on average, less than

or donkey, Equus asinus; the mountain zebra, Equus

men do. Men in Serbia usually think that a woman

zebra; plains zebra, Equus quagga; Grévy's zebra,

belongs in a kitchen, and that it’s her duty to cook,

Equus grevyi; the kiang, Equus kiang; and the onager,

clean and take care of children. Women are

Equus hemionus.

physically and mentally abused on a daily basis. In

In human history, domestic horses and domestic

the last 11 years,320 women were killed. I think that

donkeys have played an important role

violence against women should be stopped, and that

as riding, draft and working animals. Man has spread

their rights should be respected, and as Merilyn

them all over the world. The motorization of

Monroe once said "I don't mind living in a man's

agriculture as well as the expansion of automobile

world, as long as I can be a woman in it.”

traffic has strongly suppressed the use of horses and
donkeys, and today in industrialized countries they
are still used only in sports and as a hobby.

ЛИКОВНИ КУТАК
АУТОР: САРА ЂОРЂЕВ i-2

САЈАМ МЕДА И ВИНА
АУТОР: НАДЕЖДА ЂОРЂЕВИЋ
На овогодишем Сајму меда и вина, представила се и
Пољопривредна школа ,,Рајко Боснић”Буково ,са винима која
традиционо уживају висок реноме и привлаче велику пажњу
посетилаца . Највеће интересовање било је црном тамјаником,
која је и бренд наше школе, али и за розеом и белим
вином..Наша школа једна је од 110 излагача , који су своје
производе изложили на штандовима на неготинском градском
тргу.Иначе, ова манифестација 15. по реду организује се у
оквиру ,, Мајских свечаности”,и њен носилац је Туристичка
организација општине Неготин уз подршку Општине Неготин,
Министарства трговине, туризама и телекомуникација као и
удружења произвођача вина и меда.

Мајске
свечаности
2022.г.

НАШИ БИВШИ ЂАЦИ
Аутор: Надежда Ђорђевић, наставник социологије

СНОВИМА ДО ПЕКАРА
Братислав Костић, младић на чијој ф.б.страници ћете наћи спремне буреке и пецива за печење, и
нико неће остати равнодушан на вредноћу овог младог човека. Пекарски занат ,,испекао,, је
Пољопривредној школи ,,Рајко Боснић“Буково, истовремено идући у школу и радећи у пекари :,,
Није ми било тешко да идем у школу и радим у пекари , јер је то посао који волим и чије вештине сам
желео да савладам,, рекао нам је овај скромни младић, са осмехом који убеђујуе да је то тако..Звање
и знање пекара

стекао је заврштком школовања прошле године и тренутно је запослен у

продавници,,Александровић”,и када је то потребно у Пекари ,,Матаљ”.И поред обавезаБатица, како
га од миља зову другови,спреман је на дружење и свирку на клавијатури Ово последње је и његов
омиљени хоби .Пожелећемо нашем бившем ученику да једнога дана има своју пекару и има времена
за клавијатуру.
.

ДРАГИ НАШИ ЧИТАОЦИ .....

Пред вама је нови лист годишњака Пољопривредне школе
са домом ученика ,,Рајко Боснић“Буково, осмишљен деломнаших
вредних ученика, професора исарадника,који су својим трудом и
радом отргли забораву тренутке школске 2021/2022. године.
За разлику од претходне две године епидемиолошких мера, он
лине наставе и отуђености, ове смо били у школским клупама и
учили , такмичили се, разгледали, путовали, радовали се ,
дочекивали занимљиве госте, учествовали на разноликим
манифестацијама. Теме листа су разнилике као и догађаји око
нас, a ми се надамо да ће неки садржаји и вама бити занимљиви.
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