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• ШКОЛСКИ ЛИСТ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ
УЧЕНИКА "РАЈКО БОСНИЋ" БУКОВО •

У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ
130 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА ШКОЛЕ
Наставник: Марија Живковић
Литерарна дружина „Освит“ основана је 1929. године, са
циљем да код ученика развија љубав према књизи и интерес
за литерарна стварања. На челу дружине су били управни,
књижевни и надзорни одбор, а за председнике су бирани
надарени ученици, склони литерарном стварању. Састанци
дружине одржавани су сваког месеца, обично недељом
преподне. На састанцима су ученици читали своје радове –
песме, кратке приче, есеје и реферате које је претходно
прегледао и одобрио књижевни одбор. У ђачкој литерарној
дружини „Освит“ своје књижевно стварање започео је и
велики Добрица Ћосић, који је школске 1939/1940. био
председник

дружине.

Сама

дружина

била

је

средиште

окупљања и рада напредне средњошколске омладине. Ова
литерарна секција почела је да издаје и свој лист „Освит“, у
којем су објављивани књижевни радови ученика. Лист је
најчешће објављиван једном годишње и опстао је до дана
данашњег. Комплет бројева „Освита“ је драгоцени документ
вишегодишње активности ученика.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „РАЈКО БОСНИЋ“ БУКОВО- ФУНКЦИОНАЛНА И
ОДГОВОРНА ШКОЛА
„Са мало разума и доста напора и много добре воље, све се у животу, на крају крајева, да некако
удесити“, каже Андрић. Савремено друштво захваћено је најдубљим променама, променом улоге и
значаја образовања у друштвеном и индивидуалном животу. Измене у образовању биле су неминовне у
светској пандемији која је обележила годину за нама и пре свега су везане за информатичку револуцију.
Настава на даљину изменила је нашу школу. Учионице су опремљене компјутерима, наставници су
завршили информатичку обуку и похађали разне стручне семинаре. У тој наметнутој промени,
неминовно се руши ауторитаризам у образовању. Нова технологија учења ослобађа наставника тога да
највећи део времена проводи у понављању и омогућује да ученик ради самостално и често сам себи буде
инструктор за рад на рачунару. Наставник постаје носилац подстицања истраживања, трагалачког и
инвентивног духа. Ту промену многи су доживели трауматично. Чини се да већина наставника и
ученика прижељкује повратак на старо. Али, да ли је тако нешто могуће? Ништа више није и неће бити
исто. А постоје само школе које функционишу у пракси и оне које то не чине. Наша школа пуних 130
година образује и подстиче, учи ђаке да мисле и питају и оспособљава их за универзалну комуникацију.
И баш као што су промене у друштву очекиване, школа се нужно мења да би опстала и била одговорна у
друштву знања. И ми ћемо све новине прихватити и наставити да будемо школа са традицијом, у којој је
настава пут и начин истраживања, стваралаштво и уметност. Пригрлићемо нове, надарене генерације и
наставити да радимо оно што најбоље умемо – да трајемо.

РЕЧ ДИРЕКТОРА
1. Колико дуго радите у Пољопривредној школи?
- Запослен сам у школи од 1982. године, као наставник физичког васпитања,
а последњих седамнаест година сам директор.
2. Какав сте били ученик?
- Био сам одличан ђак, примерног владања. Као студент сам такође био јако
успешан и требало је да после завршених студија будем асистент на
факултету. Бавио сам се рукометом и био свестрани гимнастичар и
атлетичар. Међутим, превагнула је жеља да се вратим у родни крај и будем
са својом породицом.
3. Како је изгледао просечан ученик када сте Ви ишли у школу?
- Носиле су се ђачке униформе, однос према школи је био много озбиљнији.
Професори су се поштовали, ученици нису смели после десет сати увече да
излазе и окупљају се. Рецимо, ја сам као спортиста имао бонове за храну,
али нисам смео да одем у ресторан и утрошим их. Сам положај просветних
радника у друштву је био другачији, самим тим и однос према школи и
наставницима.
4. Какве су генерације које долазе?
- То су генерације од којих много очекујемо, да прихвате терет и одговорност у друштву. Они су жртве транзиције и промена које
не могу у потпуности да схвате. Потребно је време да разумеју да је образовање улагање у будућност.
5. Да ли сте задовољни радом и успехом ученика?
- У односу на целокупну ситуацију у друштву, јесам. Наравно да увек постоји могућност за напредовање, ово је леп и хуман позив и
не постоје универзална правила понашања, величина наставника је у тој константној тежњи да буду бољи.
6. Какав имате однос са колегама?
- Имамо коректан однос, уважавам професоре и свакоме пружам креативност. Такође, јако добар однос негујем и са педагошком
службом, да бисмо указали професорима на слабости и помогли деци у савладавању знања и вештина.
7. Какво је Ваше мишљење о настави на даљину?
- Онлајн настава нас је све затекла. У њој видим много позитивних ствари: слобода, креативност, доступност 24 сата. Међутим,
било је и проблема, у питању су техничке потешкоће и чињеница да нису сви обучени за овакав вид наставе.
8. Колико се школа физички изменила и шта је све урађено у протеклом периоду?
- Сам изглед школе је доста измењен, некада је десно крило школе био дом ученика, сада је он пребачен у посебну зграду, а сама
школа има двaдесет учионица, све су покривене интернетом и са компјутерима. Услови за рад су много бољи, имамо систем
даљинског грејања, 2012. године смо, донацијом Светске банке, урадили изолацију фасаде, унапредили грејање, постоји лед
расвета. Од 2002. године постоје огледна одељења па се и сам приступ настави променио. Побољшан је, јер је већи део праксе у
реалном окружењу. Велику улогу имају школске радионице у којима деца обављају праксу. Сарађује се са малим предузетницима.
Укључени смо у донације ИПАРД-а којима се унапређује рад у стручним школама, од 2008. године до дана данашњег. Недавно смо
много тога добили-пластеник који ће имати воду и грејање, разне пољопривредне машине и све ће то бити у употреби од наредне
школске године.
9. Какви су даљи планови за развој наше школе?
- С обзиром на то да држава потенцира значај пољопривреде, заиста очекујемо напредак. Трудимо се да пратимо трендове, да
сарађујемо са напредним фирмама, надамо се и сарадњи са Еликсиром. Наша школа сарађује са еминентним установама, са
Институтом за примену науке у пољопривреди и са Пољопривредним факултетом. Едукујемо се и блиско сарађујемо са њиховим
стручно-саветодавним службама. Оно што бих истакао као предност пољопривредне школе је то што је регионална и у склопу ње
је и интернат, па ученици могу јако повољно користити услуге смештаја и исхране. Услови за смештај ученика су идеални, а ми се
стално трудимо да их још више побољшамо. Добили смо и средства за нову опрему за кухињу, а ускоро ћемо обновити и кабинет
рачунарства и информатике.
Порука за ученике: „Радите стално на себи, радите оно што волите и у шта верујете, трудите се, покушавајте, сигурно ћете
постићи успех“

ДОНАЦИЈЕ ЕУ ШКОЛИ
Настављамо тренд модернизације
установе. У оквиру пројекта ИПА фонда
Европска унија је током априла и маја месеца
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значиће свим ученицима школе.

ИСТОРИЈСКИ КУТАК
Наставник историје Мирјана Живановић

Подсећање на 09. мај, дан када је окончан најкрвавији сукоб у историји,
можемо назвати и даном слободе, даном наде за бољу будућност и даном сећања на
најмрачнију идеологију. Та идеологија произвела је Други светски рат, највећи
оружани сукоб у историји. Одиграо се између Сила осовине на челу са Немачком и
Савезничких снага на челу са СССР-ом, Великом Британијом и САД.
Долазак нациста на власт у Немачкој 1933. године представља прекретницу у
историји тадашње Европе. Немачким нападом на Пољску 01. септембра 1939. године
отпочео је Други светски рат, који је окончан 09. маја 1945. године потписивањем
безусловне капитулације Трећег Рајха.
По броју држава, војника, жртава и степену материјалног разарања, Други светски
рат сматра се највећим сукобом у историји човечанства. Живот је изгубило око 50
милиона људи, од тога 30 милиона цивила.
Идеологију фашизма спроводиле су Немачка, Мусолинијева Италија, Хортијева
Мађарска, милитаризовани Јапан. Као марионетска држава формирана је Независна
држава Хрватска. У циљу релаизације ове идеологије, њени творци постали су
аутори незапамћеног геноцида, нарочито на простору Југославије. Срби, Јевреји и
Роми били су означени као народи које физички треба истребити. У том циљу
основани су концентрациони логори.

Рат на простору Југославије почео је у
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Европске
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остала су масовна стрељања цивила у
Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Новом Саду
и другим местима.

Рајко Боснић, рођен је у околини
Дрвара 1919. године. Завршио је
нижу пољопривредну школу у Бања
Луци, а школовање је наставио у
средњој пољопривредној школи у
Неготину. Студије није завршио јер
га је затекао Априлски рат. Убрзо је
примљен у КПЈ. Био је секретар
Среског комитета КПЈ за подручје
Дрвара и Босанског Грахова. Радио
је на подизању устанка. Истакао се
у борбама за ослобођење Дрвара.
Убијен је од стране најближих
бивших сабораца. Указом
председника ФНРЈ Јосипа Броза
РАЈКО БОСНИЋ

Тита 1953. године проглашен је за
народног хероја.

НЕКАД И САД
Данашњу школу одликује праћење савремених трендова, како у квалитету
наставе тако и у токовима развоја пољопривреде. Акценат је на дигитализацији и
савременим наставним средствима. Школа се прилагођава ученицима, тежи се
индивидуализацији

наставе

сходно

могућностима,предзнањима

и

интересовањима ученика. Као средња стручна школа треба да изађе у сусрет
изазову да формира теоретски и практично поткованог стручњака оспособљеног
за свет занимања и даљег напредовања у струци,

као и будућег академског

грађанина који може да се образује у било којој области.

Пружа знања и

оспособљава поред непосредне производње и за предузетништво, пласман и
самостални опстанак на тржишту производа. Негују се интересовања и таленти,
подстиче свестран развој.
Незамислива је школа данас без отворености за сарадњу и иницијативу ученика и
родитеља као и умреженост у разноврсне активности и догађаје шире друштвене
средине.
А како је то изгледало на самом почетку…
По оснивању давне 1891. под називом „Школа за винодеље и воћарство“ школу су
похађали државни и приватни питомци.Државни питомци бирани су на
предлог Управе школске, по одобрењу господина министра Народне привреде, а
од стране среске власти. Добијали су бесплатну храну, стан, одело, огрев,
осветлење, лекарску негу, уџбенике као и остале потребе. Приватне питомце
бирао је и примао Наставнички збор уколико има слободних места и услова.
Трошкове становања и школовања сносили су родитељи и плаћали по три
месеца унапред. При бирању свих питомаца првенство имали су земљораднички
синови, као и они који имају своја добра како би по свршетку школе остали кући
да самостално раде. Школовање је трајало три године, на крају сваке школске
године полагали су се завршни испити из свих предмета и то јавно пред свим
наставницима, чак и гостима. Испитима је присуствовао и представник
министарства из струке, кога је лично одређивао министар.
Распоред часова, наставе и живота у школској 1891/1892.г.
„Сваког дана устајање, чишћење и облачење, молитва и доручакобавиће се
06.00-07.00 часова; плетарски радови од 10.00-12.00 часова; ручак и одмор од
12.00-13.00; вежбе у учионици од 13.00-14.00; од 16.00-18.00 и од 19.00 до 20.00.
Вечера је била од 18.00-19.00 а од 20.00 -21.00 спрема за спавање“

Недељом пре подне тумачење Јеванђеља прве службе божије, после подне
одмор са гимнастичким вежбама или пак војне вежбе у касарни.
Уз распоред је ишла и напомена „ Кад год време дозвољава рад у пољу,
обуставља се предавање по распореду и тада ће се само од 07-08ч пре и од 1617ч поподне школа походити и она предавања држати, који се наставници буду
ту десили. Сви остали часови употребљавају се на практичне радове.“
Тадашњи ученици, наводили су да живот у школи није био ни једнолик ни лак.
Постојали су ђачки излети и то како се не би губило од наставе обично у време
ускршњих ферија. Циљ екскурзије је био упознавање пољопривреде у српским
селима, Крајини и Кључу, а затим и даље до Пожаревца и Смедерева. Ишло се
пешице чак до Кладова, са успутним ноћењима, а екскурзија је трајала 4 дана.
Повратак је био бродом од Кладова до Радујевца. На излету су ученици чак и
пропитивани о „свему оном што је на путу дало повода да се њихово знање и
пажња оцени“такође су и радили на имањима које су посећивали као вид
практичне наставе.
Школа је 1927. преименована у Средњу пољопривредну школу у Букову, код
Неготина . Школовање је тада трајало четири године и то настава три
године и четврте пракса на имању школе или у установи коју директор одреди.
Пракса

је

била

из

сфере

воћарства,

виноградарства,

подрумарства

и

вртларства.
Постојале су следеће оцене: негативна оцена из учења је била „слаб – два“ а
позитивне: „добар –три, врло добар – четири и одличан – пет“. Из владања:
„рђав – један, добро – три, врло добар – четири и примерно – пет“.
Сирене су оглашавале устајање, почетак и крај теренског рада као и починак.
Ученици који закасне на обед, остајали су без истог. Похађање јавних локала:
биоскопа, позоришта, гостионица, кафана и циркуса, као и јавних забава и
свадби било је допуштено само по одобрењу господина директора.Похађање
ноћних локала је било забрањено.
Капа је била обавезни део гардеробе, а све наставнике, школско особље и друга
позната старија лица, ученици су поздрављали ван школе скидањем исте.
До завршетка Другог светског рата ову школу су могли да похађају само
младићи а било их је из свих крајева Краљевине Југославије.

Одломак из монографије школе

ИЗАЗОВИ У ДИГИТАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
Ученик: Милица Џелатовић
Младе данас прати низ проблема са којима
се сусрећу, а међу њима, као најчешћи, јесте

Присуство дигитализације у школи за одређене

проблем образовања. У тренутку када млади

предмете деловало је јако примамљиво, будећи

прихвате проблем у образовању, то за њих

знатижељу у мени, али то није био случај

постаје

саупознавањем садржаја стручних предмета.

изазов.

дигитализације

Постепеним

у

образовање

увођењем
вођени

смо

Имала сам осећај ненадокнадивости практичног

претпоставком да смо сви једнако дигитално

дéла, наилазила сам на препреку у савладавању

писмени,

стручних вештина током процеса учења. Тај

али

писменост

не

и

сналажљиви.

дефинисана

је

као

Дигитална

,,низ

знања,

недостатак, надокнађивала бих на економији

вештина и ставова неопходних за критичко,

школе у трајању блок наставе у присуству

безбедно и креативно коришћење дигиталне

професора стручног предмета. Делећи искуства

технологије.“ Препуштени маси информација на

са својим вршњацима, долазила сам до сазнања

интернету,

да и они сами наилазе на сличне или исте

образовање

има

важну

улогу

у

едукацији за правилно коришћење и селекцију

проблеме. Пољопривредни смер истицао је мане

садржаја, уз одговарајуће смернице за успешно

у динамичности, фармацеутски у опремљености,

избегавање странпутица.

а смер који ја похађам, ветеринарски, у

Као

ученица

образовање

средње

грађено

стручне
је

на

школе,

моје

традиционалним

недовољној припреми и савладавању практичног
дела који је обухватао прегледе и лечење

педагошким методама. Свака учионица била је

животиња. Тај недостатак дигиталне

намењена одређеном предмету, без присуства

писмености код појединих професора

дигиталне опреме. Полако, одређени кабинети

резултирао је недовољно јасним инструкцијама,

добијали су своја прва дигитална помагала, као

што је реметило мој даљи рад и напредак.

што су: компјутери и видеобимови. Такав вид

Ученици могу помоћи професорима у

праћења наставе одвијао се у истом времену и

занемраљиво малој мери и искључиво у

истом месту (кабинету), без већих потешкоћа у

решавању проблема техничке природе-

сналажењу.

неопходно је системско решење.

недовољног

Први
броја

проблем

појавио

опремљених

се

услед

кабинета

и

неспремности професора да се ухвате у коштац
са савременом технологијом.

Са једне стране, неопходно је едуковати предаваче о
безбедном

и

креативном

начину

коришћења

дигиталних технологија и њихових могућности, док са
друге стране треба подстицати размену знања и
педагошких метода у оквиру саме институције. Намеће

Након повратка у школске клупе, дигитализација
је увелико била прихваћена. Ма колико учење на
даљину

имало

својих

мана,

морам

истаћи

суштинску предност целокупне ове ситуације, а
то је- лакше и безболније прихватање свих

се питање може ли снимак осипа на кожи животиње

расположивих дигиталних средстава и како од

нама дати право да поставимо дијагнозу? Зар 4г

стране наставника тако и од стране ученика.

снимак замењује реалност? Да ли то представља

Стога у дигиталном мору не пливамо више као

највећи проблем, свет интернет свезналица, које могу

неспретни пливачи.

заменити искуство, непогрешивост наших чула ( на
шта нам је указао зачетник педагогије Коменски)
интонација

и

гестови

наших

професора.

Сама

дискусија са предавачима била је јаснија и много
сликовитија од презентације, блога или сајта. Након
потпуног преласка на онлине наставу, доживела сам
нагло велику промену у целокупном процесу учења и

Дигитализација не би требало да поништити
вредност живе речи професора, као ни обратно,
већ

њиховим

квалитетнијих

садејством
резултата

треба
и

доћи

до

задовољавајућег

нивоа образовања младих. Јер како Ким Б. Кларк
тврди ,, образована технологија је од пресудне

сазнања. У кратком временском року добила сам

важности за будућност образовања и обуке.“

изазов, да се адаптирам на најсложенији начин учења,

Данашње

учење

учење на различитом месту у различитом времену. У

сазнања

и

почетку нисам имала потешкоћа, јер се целокупна

традиционалног и савременог начина рада. На

настава

одвијала

на

једној

платформи,

Гугл

учионициТачан распоред предмета и њихових рокова,
стварао

је

педантност

планова

у

организацији.

Праћење онлине наставе допринела је побољшању
руковођења помоћних алатки и програма попут: ворда,
павер поинта, зума… Професори су нас усмерили ка

и

усвајање

вештина

треба

целоживотних
бити

спој

једној правој линији пронађимо средишњу тачку.
У њој можемо спознати све истине и решења
свих проблема. Стран нам је дигитални свет,
једна непознаница свима нама, па хајде нађимо
ту средишњу тачку! Она је управо у споју тог

разноврсним изворима сазнања, оставивши места да и

савременог и традиционалног. Ако задржимо

сами истражујемо. Већина професора опширно је

традиционалне

коментарисала наше радове, док неколицина других

просека, ово је 21. век и ми морамо ићи у корак са

кратко и нејасно. Опширни коментари деловали су

њим. Морамо бити свесни да свет технологије

подстицајно, а кратки недефинисано. Постављањем
накнадног питања, успела бих да извучем мало дужи
инструктивни коментар предавача. Проблем који је
највише утицао на мој рад током онлине наставе, јесте
динамичност.

Нисам

успела

да

на

сваком

пољу

(предмету) пружим свој максимум. Због неадекватне
опреме, околине и нервозе услед маратонског седења

начине

учења

бићемо

испод

напредује веома брзо и да не смемо дозволити да
образовање за њим каска. Највећи изазов је
створити мост између онога што је некад било,
јесте и што ће бити. Не дозволимо времену да
нас прогута, већ нађимо у њему савезника. Ја сам
прихватила дигитални изазов! Да ли сте и ви?

за рачунаром. Јер се у потпуном дигиталном окружењу
активности

смењују

веома

брзо,

где

између

два

предавања постоји временско преклапање.
праксе

Есејом "Изазови у дигиталном образовању"

зауставила је напредак у практичном делу. Остатак

наша матуранткиња Милица Џелатовић је

Губитак

контакта

са

предавачем

и

саме

вршњака био је разочаран губитком праксе у школи,
јер им је она омогућавала бољи просек. Целокупно
наше знање и вештине морали смо усмерити ка
теоријском делу.

крајем фебруара у оквиру Виртуелних дана
педагогије на нишком Филозофском
факултету освојила прво место. Конкурс је
укључивао ученичке и студентске радове, а
Милица је овим пласманом ослобођена накнаде
за полагање пријемног испита на истој
катедри. Педагогија је позив који је нашој
Милици визија будућности и ми јој на том путу
желимо пуно успеха и награда.

ЛИТЕРАРНИ КУТАК
Наставник: Марија Живковић

КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ
Ученик: Анастасија Николић, IV-2

Живот. Реч од пет слова, тако мала, а тако важна. Од када се родимо па све док не умремо, то је једино што
поседујемо, све остало је пролазно кроз живот, људи, ствари, догађаји...
Тај живот некада зависи само од пар капи крви. Некоме је то последња шанса, док лежи прикован за болнички
кревет и очајнички чека хоће ли је добити или не. А ми? Шта ми радимо поводом тога? Мало или готово ништа?
Част изузецима. Сетимо се само када смо ми у питању или неко наш ближњи, неко нама драг. Колико смо само пута
прочитали на друштвеним мрежама да се неко бори за живот, да му је потребна крв и да проследимо апел за помоћ
даље. Да ли нам падну на памет та бледа, измучена и изнемогла лица која у тој крви виде сву наду, будућност и спас?
Падну ли нам на памет родитељи који ноћима не спавају, бдијући над својом децом и чекајући спас? Пуно питања у
глави, а мало одговора. Крв је нешто што сви имамо, не купујемо је, рађамо се и умиремо са њом. Зашто је онда не
поделити са неким коме је потребна? Има ли веће среће и благослова од нечијег осмеха и сјаја у очима, а знајући да
сте ви разлог томе? Да сте учинили нешто лепо и племенито? Данас је то потребно неком другом, а сутра ће можда
бити потребно вама. Децу треба учити од малена лепим и племенитим стварима, као што је добровољно давање
крви.
Деца су наша садашњост и будућност, учите их да буду добри и да помажу свакоме у невољи, чак и неком странцу.
Дајте крв онима којима је потребна - данас ви, а ваша деца сутра.

Учинићете нешто непроцењиво и можда ће

управо због вас нечије сутра осванути лепше и срећније.

ЛЕПЕ СУ ОВЕ ГОДИНЕ У КОЈИМА ОТКРИВАМО СВЕТ ОКО СЕБЕ
Ученик: Александра Ракић, IV-1
Стари људи углавном кажу: „Уживајте у младости, то је најлепши период живота“. Истина је да је живот
превише кратак за уживање и истраживање, јер немамо увек времена, али да је овај период живота најлепши, то
заиста јесте.
Док смо још били деца, нисмо знали шта нас чека, мислили смо да се никад нећемо одвајати од родитеља, да ће
неки пријатељи заувек бити уз нас, али, нажалост, реалност је другачија. Сада сам на прагу новог поглавља у
свом животу, ускоро завршавам средњу школу и полако отварам нову страницу у књизи. У периоду лепих година
научила сам пуно ствари, сигурна сам да је код свих тако. Некада смо умели да се понашамо детињасто, док
нисмо сазрели, учили на грешкама и све се за трен ока променило. Живот је испред нас прошао, а да то нисмо ни
приметили. Открила сам нове пријатеље, животне сапутнике, некада нисам умела да кажем „не“, данас то могу,
научила сам да пораз не значи крај, већ снагу за нови покушај. Откривам и даље ствари око себе, тек сад почиње
авантура, заправо је сваки дан нови изазов. У књизи, под поглављем „лепе године“, било је и лоших, тешких
тренутака, ствари које су ми се десиле по први пут, са којима нисам знала како да се изборим, али сада, са ове
тачке гледишта, то су биле само лекције из којих сам много сазнала. Са сигурношћу могу да кажем да је средња
школа најлепше доба живота, пуно нових ствари, пуно разочарења, пуно смеха, пуно непроспаваних ноћи због
контролних задатака. Све су то слатке муке.
Заправо, када бих имала неку чаробну моћ, волела бих да заувек останем овде и не одрастем, знам да је то
немогуће, али ето, имаћу барем у срцу сваку успомену и лекцију коју сам научила у свету одрастања.

НЕКАДА САМ ТО ЖЕЛЕЛА, САДА ВИШЕ НЕ
Ученик: Тамара Стефановић IV-1

Сви ми живимо у неком свом свету, маштамо о многим стварима, желимо да буде све
савршено, много тога желимо да имамо, чак и више него што нам треба. Али, реалност је ипак
другачија.
Као и сва деца, желела сам да имам живот попут принцеза из бајки, да имам пуно пријатеља
са којима ћу проводити време, делити све тајне и да имам све што пожелим. Али, шта може да зна
једно дете о животу и ко може да му објасни да живот није цртани филм. Онда, неколико година
касније, почињем да упознајем нове људе, да склапам нова пријатељства, мислећи да се моја жеља
за пријатељима остварује. У настојању да коначно имам пуно пријатеља, не схватам које последице
може то да ми донесе. Почињем брзо да верујем тим људима, да им одајем тајне, да им помажем и
радим све за њих. Онда дође тренутак када сазнам да су ме ти исти људи, који су причали са мном,
са којима сам проводила своје време, који су имали моје поверење, издали. Велико је то
разочарење, али више у себе него у њих, кривим себе јер сам им олако веровала и била наивна па
ништа нисам видела. Наиме, не треба веровати ,,из прве”, важно је поверење, а за то треба доста
времена. Џаба нам десет, петнаест пријатеља када ниједан није прави, када ни на кога не можете
да се ослоните, када никога нема у тешким ситуацијама. Мени је потребан пријатељ који ће увек
бити ту за мене, ко ће увек да ме подржи и са којим могу о свему да разговарам, без страха да ће ме
издати. Од тог тренутка увидела сам ко су ми прави пријатељи, а ко само пролазници у животу. Не
желим више много пријатеља, желим само да задржим и имам оне праве.
Није битно колико људи имам око себе, већ да ли су они прави. Пазите шта желите јер, када
то добијете, можда вам се не свиди па се покајете.

„СВАКА НЕПРАВДА ЈЕ ВЕЛИКА, АЛИ ЧОВЕКУ СЕ ЧИНИ
ДА ЈЕ НАЈВЕЋА КОЈА ЈЕ ЊЕМУ УЧИЊЕНА“
(М. СЕЛИМОВИЋ)

Ученик: Тијана Живковић, IV-1
Једно од најчешћих питања која постављамо себи и другима када осетимо да нам је начињена
нека неправда су: ,,Зашто ја?”, ,,Зашто мене?”, ,,Зaшто није неко други?”…
Увек је тешко, било да се ради о казни родитеља због лоше оцене, малтретирању на послу од
стране шефа или о томе да је неко са мање труда и одрицања на већем положају од вас. Како растемо,
схватамо да је неправде увек било и биће је, а на нама је на који начин ћемо се борити са њом. Уместо
да се нервирамо и патимо, погледајмо мало око себе, погледајмо друге људе којима је та иста
неправда урадила много горе ствари, оставила их без новца, хране, крова над главом, посла или без
најдражих особа у животу. Тим једним погледом схватићемо да квар на аутомобилу, лоша оцена у
школи или игнорисање девојке која вам се свиђа није толико важно, јер постоје људи који би волели
да им је то највећи проблем у животу. Зато будимо захвални на свему што имамо, а мање се бавимо
тиме шта немамо, јер зашто се нервирати и рушити здравље око нечега што је већ учињено и онога
што не можемо променити?
Сваком је његова мука највећа и увек ће бити, једино што можемо урадити је да не постанемо
људи који ће чинити да се друге особе осећају тужно и немоћно.

ЛЕПЕ СУ ОВЕ ГОДИНЕ У КОЈИМА ОТКРИВАМО
СВЕТ ОКО СЕБЕ
Ученик: Сања Радовановић, IV-1

Било је лепо када смо били мала деца. Без обавеза и размишљања, играли се у двориштима и
парковима јурке и жмурке. О свему су бринули одрасли, а наше је било само да будемо добри и
срећни. Сада ми прелазимо у свет одраслих. Стижу нам бриге и обавезе, али то ипак не делује
толико страшно.
Свет одраслих је нешто ново, непознато за нас и због тога изгледа занимљиво. Свако од нас
размишља који факултет да упише, какав ће посао да нађе. Неки имају много веће планове са
којима ће једног дана да изненаде цео свет. Углавном, већина би волела да постану добри и
успешни људи. Свако има свој циљ и хтео би да у њему буде успешан, шта год да је то. У овим
годинама ми имамо много идеја од којих настане не један, него много циљева и све бисмо волели
да постигнемо. Трудимо се и размишљамо како да постигнемо нешто, журимо да што пре стигнемо
у свет одраслих, као да касније неће бити времена за све то. Журимо, јер је то нешто ново, занима
нас како је, прижељкујемо нове ствари које ћемо сами да постигнемо. Одвојићемо се од родитеља,
зарађиваћемо сами, улагаћемо у нешто само наше. Изледа да смо жељни самосталности и успеха и
не размишљамо о бригама и мукама. Гледамо само свој пут за који се надамо да ће бити успешан.
Можда је свет одраслих пун брига, мука, тешкоћа, али мислим да у њему има и много тога лепог.
Постајемо сами своји људи и, иако нисмо још одрасли, мислим да стварно можемо да постигнемо
све ако довољно желимо и трудимо се.

СВАКО ДОБА ИМА СВОЈЕ ИДЕАЛЕ
Ученик: Немања Војиновић, IV-1

Откако постоји човечанство, људи су напредовали у свим сферама друштва и унапређивали своја
знања и вештине.
Живимо у периоду када је технологија знатно напредовала, до те мере да је створена вештачка
интелигенција, тј. практично је направљен човек који може да ради у фабрици. Међутим, колико је
технологија помогла човеку, са друге стране је одмогла и пореметила систем моралних вредности.
Људи не цене више праве ствари, већ материјалне. Изгубљене су добре особине, попут
саосећајности, дружељубивости... Људи су сада у већини случајева равнодушни, себични. Када се
осврнемо уназад, пре него што је технологија толико напредовала, живот је био другачији, било је
више дружења, људи су помагали једни другима. Живело се скромно и сви су били задовољни, док
у данашње време новац представља главни идеал у животу. Свако гледа да уради нешто у своју
корист, без обзира да ли је то поштено или не. По мом мишљењу, за све то је криво напредовање
технологије у оволикој мери. Када бих могао, вратио бих се да живим у период пре шездесет
година, када је све још било нормално, барем старији тако кажу. Додуше, ја сам своје рано
детињство провео без интернета и мобилних телефона, играјући се по цео дан са другарима
напољу. Због тога сам срећан и мислим да нове генерације то неће разумети.
Можда ће се некад све поправити и људи ће схватити у чему је проблем. И ако се то деси, ми то
сигурно нећемо доживети јер, када се осврнемо око себе, ништа не наговештава тако нешто. Остаје
нам само да се надамо да ће нестати ова хладноћа у људима и да ће свет бити много лепше место
за живот.

ОПРОСТИ, КАЈЕМ СЕ
Ученик: Н.Н

У мом животу постоји милион ствари због којих се кајем.
Највише се кајем због понашања према самој себи. Последњих пар година према себи сам се
опходила са доста мржње и, самим тим, престала да бринем о себи. Више ми нису била битна моја
осећања, себе сам увек стављала на последње место и себи нисам била битна. Увек сам се трудила
да радим ствари које су људе око мене чиниле срећнима, не примећујући да тако највише
повређујем себе. У том периоду заборавила сам шта значи реч “срећа”, јер се одавно тако нисам
осећала. Важно ми је било да ће, све док другима чиним по вољи, и мени бити лепо. У почетку,
било је тешко, али с временом ми је то удовољавање другима постала навика. Због све те мржње
према себи, повукла сам се у себе, изгубила добар део пријатеља и уништила своје здравље. Неки
од најближих пријатеља, са којима сам и даље остала у контакту , трудили су се да ми помогну,
стално су били ту за мене, али сам ја сама себи постала толико неважна да ме није интересовало.
Све то се негативно одразило и на моје оцене у школи и однос са родитељима. Једноставно, нисам
приметила да, док повређујем себе, повређујем и друге. Недавно, малим корацима сам почела да
крећем ка путу да опет заволим себе. У почетку није било нимало лако, сваки корак унапред
враћао ме је два уназад. Кад год бих урадила нешто што ме је чинило срећном, неки глас ми је
стално говорио да сам безвредна и да узалуд покушавам. Велику улогу у мом путу ка поновном
проналажењу себе имају моји најближи пријатељи који су увек били ту за мене, ма шта год да се
десило. Данас и даље нисам задовољна собом, али коначно себе могу да погледам у огледало, да
изађем са другима, причам и дружим се. Напокон

сам почела да осећам срећу. И даље има

тренутака када имам лош дан, али су скоро неприметни, јер и када се десе, знам да не могу да
утичу толико више на мене.
Мислим да свако бар једном у животу има тај мрачни период који жели да заборави, код неког то
траје дуже, код неког брзо прође, али важно је борити се, јер после сваке кише дође дуга. Овом
приликом желим да се извиним за сав бол и мржњу које сам нанела сама себи. Кајем се што сам
запоставила себе и своје здравље, и никада више нећу дозволити ни себи ни другима да ми ускрате
срећу.

18 ГОДИНА УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент Пољопривредне школе са домом ученика
„Рајко Боснић“ Буково формиран је 2003 године. Демократија је ушла на
велика врата, постала обавеза школа али је требало много времена и
труда да би она заиста заживела и постала део живота у школи. Као и
сваки почетак који је тежак, прве генерације су утабале стазе којима је
створен

препознатљив

печат

за

будуће

парламентарце.

Писање

предизборног програма, личне биографије, тражење препорука као
сегмент предизборних кампања, тајно гласање чланства делегирали су
председнике као прве међу једнакима. Имали су не мали задатак вођења
седница, организације састанака и читавог руководства секторима:
информисања, спорта, здравља и стваралаштва.
Током година заживеле су и постале део традиције акције попут:
„Данакада
омладине

деца управљају школом“, спортских турнира, „Сусрета
Неготина“,

„Дечјих

вашара“,

„Игара

без

граница“,

хуманитарних акција. Не само традиционални, ови догађаји, поред
осталих, чине школу препознатљивом.
Парламент је и потписник бројних забавних и културних вечери маскенбала,

караока,

пикника,

сајмова,

интеркултуралних

ликовних колонија, изложби графита и фотографија,

вечери,

као и квиз

такмичења, акција уређења простора и многих других..

Досадашњи председници Парламента
2003-2021.г.
Мирјана Констандиновић, 2003/04.г.
Ненад Вукић, 2004/05.г.
Александра Манојловић, 2005/06.г.
Гордана Радосављевић, 2006/07.г.
Дарко Богић, 2007/08.г.
Санела Кириџић, 2008/09.г.
Александар Дуцић, 2009/10.г.
Никола Петраћковић, 2010/11.г.
Мирјана Марковић, 2011/12.г.
Никола Перовић, 2012/13.г.
Марија Будић, 2013/14.г.
Никола Марковић, 2014/15.г.
Миљан Станимировић/ Јована Здравковић 2015/16.г.
Анђела Вељковић, 2016/17.г.
Коста Лепојевић 2017/18.г.
Јована Транић 2018/19.г.
Дорел Крстић 2019/20г.

ПСИХОЛОШКИ КУТАК

ИМА И НЕЧЕГ ДОБРОГ
Природне катастрофе, ширење страшних вируса некада смо гледали само у научно –
фантастичним филмовима. Да ће се заиста то догодити

већина нас није ни помишљала.

Чињеница је да је пандемија чувеног вируса Ковид 19 променила животе свих на читавој
планети. Преко годину дана трајања неизвесне борбе смењују се фазе неверице, страха, патње,
губитка и поновног буђења наде... Носталгија за животом какав је некада био прожима сваки
наш дан.
Деци и младима то је донело изазове школовања од куће, социјално дистанцирање од вршњака,
бригу за старије укућане... Неки су се суочили са променама породичног функционисања,
финансијским тешкоћама породице, болешћу, чак и губитном блиске особе.
Како би са мање ожиљака и снажнији кренули даље, често разговарамо о томе како се осећамо,
шта смо доживели, делимо искуства шта смо учинили, шта можемо. У свему покушавамо да
пронађемо макар нешто добро.
Упитани, шта би издвојили као позитивно искуство и позитивну страну учења на даљину, било
у школовању или личном животу ученици су одговорили следеће:
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ФИЛОЗОФСКИ КУТАК
Наставник: Мирјана Јеврић

КАКО ИЗГЛЕДА СВЕТ У КОМЕ СВИ ПОШТУЈУ КАНТОВЕ
КАТЕГОРИЧКЕ ИМПЕРАТИВЕ
Ученик: Дорел Крстић, IV-1

Имануел Кант
Био је немачки филозоф, рођен 1724. године, а преминуо 1804. Сматрао се последњим великим мислиоцем
раздобља просветитељства. Његов главни циљ био је да се дође до неких моралних норми које ће да важе за
сваког исто (универзално), при чему те норме морају да буду рационалне и објективне.
Шта је категорички императив?
Категорички императив је етички концепт Канта. Кант уводи два категоричка императива у своју етику.Тиме је
и увео неку дозу строгоће и онемогућио пут емоцијама, користи, последицама и срећи као фактору који се иначе
спомињу у моралним теоријама. Не представља неки постављени морал него директно следи из анализе начина
функционисања практичног ума, уколико постоји један основни принцип. Тај априорични принцип важи увек и
свуда, јер је основа практичног ума. Уведена су два категоричка императива.
Први Категорички императив гласи:
„Поступај тако да максима твоје воље увек може истовремено важити као принцип свеопштег законодавства“
Овде се види тежња за универзалношћу, која је пресудна за Кантову етику. Све оно што не може да важи за све
људе, Кант одбацује. Циљ његове етике је објективност. Треба чинити само по оној максими за коју можеш у исто
време хтети да постане општи закон.
Овај први категорички императив нам налаже да не треба да урадимо нешто, ма колико бисмо то желели или
имали од тога користи, или ако би нам неко то наредио или нас замолио, ако је то у супротности са моралним
законом и ако за ту радњу у сваком тренутку не можемо гарантовати да то може ,,важити као један општи
закон“(да смо сигурни да свако, у сваком тренутку, свуда у свету, може то применити).
На пример: Некоме нешто обећамо како би нам помогао у датом моменту, а знамо да то наше дато обећање
нећемо бити у могућности да остваримо или не желимо да га остваримо. Да ли је то у реду? Наравно да није, јер
то обећање постаје лаж. Тако би свако своје обећање претворио у лаж, обећање би изгубило своје значење. У
свету би свако лагао, не бисте могли ништа да се договорите, јер се нико не би држао договора и ништа више не
бисмо могли постићи.
Други категорички императив гласи:
„ Поступај тако да човештво, како у твојој личности, тако и у личности сваког другог, увек узимаш као циљ, а
никада само као средство“
У овом категоричком императиву се акценат ставља на поштовање личности. Прво морамо ценити себе, затим
свако друго живо биће због тога што је то што јесте и да га никада не третирамо као ствар. Везано за то имамо и
библијско ,,златно правило“ које гласи: ,,Не чини другима оно што не желиш себи“.
Кантувођењем категоричких императива покушава да свет учини идеалним и безбедним. То је тешко
достижно, чак и немогуће. Идеално не постоји, једино што нешто тежи више ка идеалном, па ми помислимо да је
то идеално. Могао би свет постати идеалним, када би свако на свету поштовао категоричке императиве, али увек
ће постојати појединци који их се неће придржавати и све пада у воду. Каква год правила да се поставе и каква
год казна била за њихово непоштовање- неко ће их прекршити, то је увек тако. Са друге стране, свако од нас
идеалност види на свој начин, нико је не види исто. Самим тим, идеалност је недостижна, алисви ми се можемо
потрудити да јој се што више приближимо.

ENGLISH CORNER
Teacher: Snežana Rakić

My eyes are lying to you,
they are still yours, my fawn,
your black hair, come back to me
because you are mine.
Where are you now, my fawn,
while the stars shine like your eye.
WRITTEN BY
Katarina Ristić, I2

FRIENDSHIP
Written by Vanesa Gudžuganović, III-3

Friendship is one of the most important things in life. Everyone should experience that, because
having a friend is something wonderful. And now I will tell you about my best friends, because when
someone says “true and sincere friendship”, I immediately think of them.
My best friends are beautiful inside and out. I can tell them everything, they are always there for me
to support me, and to tell me when I’m wrong, because that’s what best friends are for. I have the
most trust in them, I tell them my deepest secrets. The four of us have been through a lot, from the
happiest moment, all the way to the saddest. Because of them, I’m glad to go to school when I need
to. They always know how to make me smile, and no matter how sad or angry I’m, they are there to
cheer me up. Of course, just as they are there for me, I am there for them. I wouldn’t change them
for anything. We always have topics to talk about and I never get bored with them. If someone had
told me that I would have found such wonderful friends in high school, I would not have believed
him. My favourite part of the day is when we sit in a cafe or on a park bench after school and talk
about our experiences. Such small things mean a lot to me and I think everyone should have such a
wonderful friendship.
My friends are a big part of my life. They are full of love, support and positive energy, even on the
cloudiest days they manage to cheer me up. I wish everyone had friends like me

MEMORIES ARE THE ONLY PLACE FROM WHICH WE
CANNOT BE DRIVEN
Written by Ivan Kazimirović IV-1

Each of us has many memories and experiences

We need to find a middle ground and determine at

in life, which we remember, and which can’t be taken

what point what we need to remember. I can say for

away from anyone.

myself that I belong to the type of people who

Memories can be heaven, but very often also hell,

remember every bad thing and it isn’t a problem for

because we all experience good and bad things. From

me to say it openly, but I don’t return it, instead, I

the beginning of life until the end, an unimaginable

forgive, I simply can’t and won’t forget some things,

number of memories will be born, as time passes a

but I can forgive because I know that people very often

person becomes more mature and more aware of his

make mistakes and deserve a second chance. Of

deeds, at least that is the case with normal people.

course, I also have my limits, but I can freely say that I

Throughout life there are a lot of ugly and unpleasant

am the most tolerant person in my society and in that

situations that no one can avoid, which is good

way, I gain the respect of others, which is my goal. But

because I think that a person must have negative

the one who doesn’t respect me at all, that is, to whom

memories in order to avoid making the same mistake

I give a lot, and gives me back little, doesn’t deserve

next time, and some things that happen to us and

any tolerance.

remain as a bad memory caused by other people

All in all, as a conclusion, I would like to say that

shouldn’t be forgotten but remembered. People who

memories, whether they were beautiful, good or bad,

want evil for us often don’t want good for themselves.

painful in general as a part of the human

I often tell myself that those who don’t love me can

consciousness, are a very useful and instructive thing

hate me, so I reconciled because I’m aware enough

which we can learn from, understand and try to avoid

that we all can’t love each other. Hatred is most often

repeating in the following period of our lives.

born among people because a large number of people
remember every bad thing, which is no longer good.

TRUST
Written by Anastasija Nikolić IV-2
Trust...a very expensive word. If I ask you" Do
you trust me? " what do you say?
It's hard to trust someone, and it's even harder
to trust and be deceived. Trust is gained, not bought or
added. Trust is built over the years, and can be lost

COVID-YEAR
Written by Aleksandra Rakić IV-1

This year will remain in our memory, but not for the best.
The Covid-19 has changed
our lives. Masks, gloves, distance, caution, fear and vaccine. A
lot of things have
happened and we have matured. This situation has been very

easily, it can collapse like a house of cards. It’s a real

difficult for everyone.

treasure. And now, I’m asking you, do you trust me? Be

Bad things have happened, unfortunately. I can say that this

honest about it and answer me truthfully. Yes or no?

situation does not allow us

Because a false friend is worse than a thousand

to live the way we wante and that we may be deprived of some

enemies.
So, be your best. This a cruel world.

things. We got used to going out, hanging out and it all
stopped at once.
I hope that all this will pass soon, so that our lives can return
to normal.
We need to be careful and positive. Nothing lasts
forever , right?

LOVE
Written by Jovana Miljković IV-2

Love can start quite a few things in many ways. Sometimes love is a
very strange thing yet beautiful. When love happens between two people
that’s something indescribable. Someone falls in love with a smile, or
someone's majestic gaze, there are no rules to love. I believe that love can
start something just as it can teach us a thing or two.
Love taught me many things. I used to think that it was pathetic, even stupid
when someone is love-crazy, but now I completely understand them. Love
plays with our mind. It doesn't let us study, think and it doesn’t even let us
sleep at night. For some time now I’ve been different, I’m happy, but in a
different way. I've been getting more inspiration to enjoy life and all its
charms, to look at the world from a different perspective, all because of that
damn thing called love. It's clear to me now what it means to be madly in
love, that explosion of emotion, when you catch a glimpse of your crush in
the school hallways. And those butterflies in your stomach that keep us
restless. It's all clear to me now, that one look that makes me crazy, and that
smile that doesn’t give me peace and that smile that has just implanted itself
in my head and won’t ever leave.
Love is something incredible and one should never lose hope and stop
believing in love because that one right person will come to you when you
least expect it, like thunder from clear skies. I hope one day you’ll meet that
one who makes you feel special as if you are the only one in the world that
matters. Because I’ve already had, and trust me it is exhilarating.

A DAY I WILL ALWAYS REMEMBER
Written by Nemanja Davidovič IV-3

There is something that can always improve my mood at any time. It is
a wonderful memory of an event that has influenced my entire high school
days and changed me somehow.
It was the first day of high school and the moment I met her. She was
standing at the end of the hall, the girl with the most beautiful smile. The
sun's rays were falling on her long, red hair. My heart was pounding so hard,
that I had to close my eyes for a second. I was afraid to open them. I was
afraid that she would not be there anymore. But she was. Her cheer and joy
while she was talking to her friend completely enchanted me and dragged me
to her. Our first eye contact will remain in my memory forever. It's a moment
I’ll always remember. It's the day I met my girlfriend Aleksandra. She is my
biggest support.
In my opinion, love doesn’t need time. Sometimes, one moment is enough.
For someone, that was just an ordinary Monday, but for me, it was a moment
that left an indelible mark on my heart.

A MYSTERIOUS BEING
Written by Sanja Radovanović IV-1

It was a gloomy and rainy evening. I watched raindrops hitting the leaves through the window. I started drawing
because, for some reason, gloomy weather had always been my inspiration. It became one of my most beautiful arts.
At first, it was a beautiful man, but I decided that I didn't want him to be perfect. I scratched him with my pencil
on the left side of his face. A tear was falling through that scratch. It looked like just a drawing, but he had emotions. He
was more perfect this way even though I didn't want him to be that. His hair with a little bit light on it and those green
glassy eyes were still flawless but he was sad. It looked as if I gave him everything except happiness. When I finished it, I
went to bed. I tried to sleep but that voice in my head didn't let me. “Why are you doing this to me? Why are you holding
me?” a sobbing voice haunted me. I woke up and saw an empty piece of paper. Where did my perfection go? Did I really
draw it? The sun started rising very soon. I looked again at the paper and he was there and he was sadder than before. His
scratch started to grow while I was watching. I was scared. I ran away from there. Even on the streets, I heard that voice.
“Help me, please, let me go, I don't belong here”. I couldn't stand it anymore. I gathered my courage and returned home.
As I got into the house, I grabbed the paper and burned it. I heard “thank you” and saw a little smile on his face. I was sad
after that. I didn't know where he went. Did he live in another world, was he real, was he alive?

I just hope that wherever he is, that he’s happy now. Sometimes I think about him and I wonder if I’ll meet him again
someday in our world.

НЕКАДА УЧЕНИЦИ, А САДА
НАСТАВНИЦИ
Наставник: Марија Живковић

За 130 година постојања и рада,
наша школа изнедрила је много
учених људи, стручњака у својим
областима, који цене праве
вредности и који су стекли углед
и поштовање у друштву.
Најдражи међу њима су нам
управо наши бивши ученици који
и даље седе у школским клупама,
али са другачијом мисијом - да
образују и васпитавају младе

1.Одакле љубав према професији?
2.Да ли сте одувек желели да будете професор?
3.Колико се школа променила од када сте Ви били
ученик?
4.Какав сте били ученик?
5.У чему је разлика између некадашњих и данашњих
ученика?
6.Неки од професора који данас раде у нашој школи и
Вама су предавали. Какав имате однос према њима?
7.Порука за ученике:

нараштаје.

Ивица Стојковић, доктор ветеринарске
медицине
1.Одувек ме привлачила медицина, али сам желео нешто више и
пронашао сам се у ветерини.
2.Све што је у области ветерине ми је привлачно, па тако и обука
младих људи. Волим рад са децом и стално напредовање, пратим
нова постигнућа у својој области и на тај начин усавршавам и себе.
3.Школа се физички много изменила, у позитивном смислу. Услови
и опремљеност школе су много бољи него некада.
4.Био сам одличан ђак, редовно сам учио и извршавао све школске
обавезе.
5. Велика је разлика. Данас су лекције и информације
приступачније, рад није само предавачки, уз катедру, лично се
трудим да комуникација буде на вишем нивоу. Некада је просто све
било строже, сам метод рада, ученик ја морао да поштује та
правила, почев од начина одевања, понашања.
6.Задовољство је радити са својим професорима, од којих и даље
учим. Увек имам коме да се обратим за помоћ, а они ме прихватају
као себи равног.
7.„Користите ове тренутке и уживајте у овом периоду, учите се да
будете добри људи.“

Тамара Мијуцић, дипломирани инжењер
пољопривреде за воћарство и
виноградарство
1.Јако волим природу, да будем окружена биљкама. Никада нисам
волела канцеларијски посао и то не бих могла да радим.
2. Не, то је испало тако игром случаја. Желела сам да радим у
неком заводу за пољопривреду, да будем на терену, у обиласку
завода. Сматрам да је привилегија радити са децом коју
обожавам.
3.Сам објекат се доста променио, осавремењен је и лепши. Услови
су некада били много гори, рецимо, зими се ложила ватра у
свакој учионици.
4.Била сам солидан ђак, вредан и послушан. У то време си просто
морао да будеш такав.
5.Велика је разлика. Ученици су имали више поштовања према
професорима, однос према раду је био другачији, радило се
темељније и озбиљније.
6.Када сам почела да радим било је пар мојих професора, то су
сада пензинери. Имали смо коректан однос, чак другарски.
7.„Овај период треба да памтите и да доживљавате као један од
најлепших у животу“

Завиша Пауновић, дипломирани инжењер
пољопривреде за ратарство и повртарство
1.Одрастао сам на селу, волим биљке и животиње, чист ваздух и
природу.
2. Професорски позив је испао сасвим случајно, школовао сам се
за производњу и желео сам да се тиме бавим.
3.Било је много више деце, било је живо, привреда је била
стабилна. Данас је, нажалост, све мање деце и мења се свест о
екологији и о значају биљака. До Букова је био пољозаштитни
појас, били смо окружени шумама, чистом природом. Сада је то
све посечено. Школа је данас естетски доста сређенија.
4.Као ученик се нисам баш прославио. Био сам просечан, вредан
ђак.
5.Тренутна ситуација у друштву показује утицај- изгубљено је
поштовање, радне навике, нема ауторитета. Уз промене у
друштву и враћање на праве вредности, све би се изменило.
6.Када сам почео да радим, овде је било неколико мојих
професора. И даље према њима имам однос као према својим
професорима, без обзира што смо сада колеге.
7.„Будите упорни, будите поштени, једног дана ће се исплатити“

ЧАРОБАН СВЕТ ВЕТЕРИНЕ
Др вет. мед. Владан Рајковић је млад и успешан човек
који наставља породични бизнис у ординацији свога оца
Живојина Рајковића. Спој искуства, знања и младости је
гаранција доброга рада и перспективе ове амбуланте.
Влада је бивши ученик Пољопривредне школе ,,Рајко
Боснић“ ветеринарског смера, генерација 1994., тако да је
већ као тинејџер зацртао себи пословну каријеру. У
наставку

следило

је

школовање

на

београдском

Ветеринарском факултету, где је и стекао звање доктора
ветеринарске медицине. Све ово потврдио нам је у
одвојеном времену и разговору са нама.

Када сте одлучили да кренете тим стопама?
·Крајем основне школе, што је и логично с обзиром да сам уписао
Пољопривредну школу.
У

Пољопривредној

школи

завршили

сте

смер

ветеринарски

техничар. Колико Вам је она дала основа да кренете тим стопама?
Ко Вам је био узор?
·Пружила ми је доста основа за даљи рад. Узор ми је био отац, уз кога
сам и заволео ветерину.
Ви сте млад човек који се определио да остане у земљи. Да ли је то
препорука и будућим генерацијама да крену тим путем?
·Апсолутно да. Ми смо земља која има потенцијала за младе и
школоване људе, само је потребно пуно рада и одрицања.
Да ли сте задовољни својим послом?
·Наравно да сам задовољан. Радим посао за који сам се школовао, који
ми доноси огромно задовољство а ту је и рад на терену, који такође
има своје добре стране. Реално, реч је о динамичном послу који ме
испуњава и подразумева лечење животиња, укључујући и хируршке
интервенције.
Какви су планови за будућност?
·Останак и рад у Неготину, даље усавршавање и остварење великог
сна- отварање велике клинике „Рајковић-вет“. Наравно, ту је и
дружење

које

доноси

предност

мале

средине,

породичне

и

фамилијарне обавезе.
Одлазимо из ординације ,,Рајковић-вет“ уверени да ће Влада сигурно
остварити свој сан, а ми му у томе желимо пуно среће.
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