БРАЋО И СЕСТРЕ...

Сестре Оцокољић

Филиповићи

Стевановићи

Сестре Караклајић

Сестре Ћурчић

Сестре Ћурчић - још један пар

Браћа Масловарићи

Ђурашевићи

Вучетићи

Сваке године у Дому имамо више парова браће и сестара. Пре неколико година имали смо
и три брата, али ниједне године до сада нисмо имали оволико. На почетку школске године
било је чак 15 парова сестара, браће или браће и сестара. Од тога је било само две сестре
од стрица, а све остало су били рођене сестре и браћа. Представљамо неке од њих. ПА
ЖИВЕЛИ БРАЋО И СЕСТРЕ!

РЕЧ УРЕДНИКА
ПОВОДОМ ОВОГ БРОЈА

Заслужену пажњу посветили смо и овај
пут најбољим домцима у различитим категоријама вредновања, а ове године
посебну пажњу заслужила је и наша
ученица Драгана Ђурашевић, која нас је
обрадовала победом у категорији „Поетски приказ“ на Регионалној „Домијади“,
у
културноуметничком
стваралаштву. Писали смо опет и о материјалним улагањима у наш развој.
Рекордан је и број колорних
страна. У складу с оном изреком „Слика
вреди више од 1000 речи“, желели смо
да Вам кроз што више слика из различитих активности, догађаја и периода у последњих годину дана, што верније
дочарамо наше домске прилике. Надамо се да ће за свакога имати по
нешто занимљиво да види и прочита у
овом нашем „одебљалом“ „Домчету“.
Јубиларну, 70-у годину, од оснивања установе дочекујемо у добром
стању и добром расположењу. Али нећемо ништа посебно да истичемо и да
се хвалимо да не бисмо нешто покварили. Биће прилике да читањем и разгледањем новина видите ко смо, где смо
и како нам је.
Пријатно Вам читање и разгледање.

Горан Боторић

Ове године навршава се 70 година од оснивања и рада наше установе. Под слоганом „70 година дом у
срцу мом“, ових и наредних дана и месеци присетићемо се „свих наших година“ и на прикладан начин обележити
тај, за нас велики јубилеј.
Одлука о оснивању Дома за ученике донета је у марту 1949. године, а
први ученици, сви дечаци, њих четрдесетак, примљени су у бараке на Вашаришту, из којих се пре тога повукла
војска, 1. маја те године.
Од 2003. године, 24. маја славимо
домску славу Свете Ћирила и Методија,
када уједно обележавамо и годишњицу
рада Дома. Одлуком Управног одбора
Дома, ове јубиларне године, прикладну
свечаност и прославу 70 година од оснивања установе померили смо за октобар како бисмо имали што више
времена да се добро припремимо. Овај
број „Домчета“ смо у доброј мери посветили јубилеју. „Домче“ које је пред Вама,
13. број, изашло је и на рекордном броју
страна. Поред уобичајених домских рубрика и различитих тема везаних за домски живот и рад, у овом броју имамо и
специјални додатак посвећен 100 - годишњици српских страдања и победа у
ослободилачким ратовима од 1912 –
1918. године, где смо писали о неким
јунацима тих ратова из ивањичког краја.
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

САСТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ 2019. г.
1. Драгољуб Симеуновић, председник
2. Рашко Нешковић,
3. Миливоје Милетић,
4. Душан Оцокољић,
5. Милован Чекеревац,
6. Драгослав Кезовић.
Напомена: Управни одбор броји 7 чланова.
У току је поступак замене једног члана УО
из реда оснивача, који се одселио из Ивањице, па више није у могућности да
обавља ту дужност.
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ДОМСКИ КАЛЕНДАР 2018/19.
Септембар

највише радују васпитачи. Ученици који
су остварили одличан успех, ове године
су награђени картом за представу „Ноћ
богова“, која се једино свидела Владимиру Стеванићу, а најнегативније мишљење о представи је имао Милан
Јеротијевић.

Поново ове године, 2. септембра,
чује се смех старих и нових домаца.
Дошао нам је велики број нових, који су
веома опуштени и дружељубиви. Прве
седмице у дому није било часова учења,
али већ наредне седмице уведена су
нека нова правила по питању учења.

Октобар
Јесен, лишће, гранчице... све ово
мирише на добру октобарску радну акцију, сређивање дворишта и парка. Неко
граби, неко лопатом ради, а колица
Дарко вози, пази да те не погази. Иако
су температуре у октобру веома ниске,
само 25 степени, ипак је у дому почело
грејање. Гледали смо фудбалску утакмицу Црвена звезда - Paris Saint Germain. Навијачи су били подељени.
Најватренији навијач PSG-а, наравно
због играча Неимара, била је Александра Ћурчић., док су за Црвену звезду
углавном навијали дечаци, нервирајући
се више због девојака, него због саме
утакмице. Међутим, девојке су ипак
знале за кога треба да навијају.

Ови дани током учења исцрпу домце, па
пекара „Житопромет“ добро профитира.
Кад смо већ код хране, Ана и Милка су
изјавиле да много воле да једу бели
хлеб, а када уђемо у кухињу, чека нас
црни (кажу здравији је, а мора да се
пази и на буџет). Изненада су се десиле
неке нове љубави које су се брже завршиле него што су почеле, јер „што је
брзо то је и кусо“. Дружина из дома је
направила профил на Инстаграму са
циљем да се сви заједно смејемо новим
догодовштинама. Не знамо ко је аутор,
али се свакодневно дивимо новим клиповима, дивна идеја. Стигла је и јесен,
већ опада лишће, младе снаге дома Алекса, Срђан, Дарко, Лазар, Милица и
Александра увелико развијају радне навике и не жале се. Томе се свакако
ДОМЧЕ
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У месецу октобру најактуелнија игра у
дому била је „Ћорава бака“, а титулу ћораве баке највише пута понела је Марија Ћировић. Кад вас она врти, ви
нисте само ћорави, већ постајете и
„луда бака“. У дому је одржано предавање Полицијске управе из Чачка и
Црвеног крста из Ивањице на тему „
Трговина људима“. На постављено питање ко више тргује људима, жене или
мушкарци, домци су самоуверено и једногласно одговорили - мушкарци, хмм...
биће да нико не познаје жене у потпуности... бар смо се сви добро информисали.

18-ог изненадио нас је први снег и понека
грудва. Добили смо нову куварицу Божану,
као да ју је сам Бог послао. Наша драга куварица Љиља коначно се вратила са боловања, иако је имала замену, морам
признати да смо сви осетили њено одсуство, смршали смо... што и није тако лоше...

Децембар
И у децембру наставамо са разменом рецепата за најукуснији колач,
дакле, славе нас још нису напустиле.
Најављју нам долазак новогодишњих и
божићних празника, а и распуста, који
нам много обећава, али видећемо у
јануару. Како Нова година наравно не би
могла да прође без журке, домци су се
ове године на време распитали о дозволи да организују исту и дали предлог
за „семафор“ журку. Брзом поштом
стигле су наруквице. Црвена, жута или
зелена, чуло се у домском кругу. Док су
се неки ученици побринули да је организују, други су китили јелку, праву и палета јелку, као и домске просторије.
Доста је било о проводу, сада мора
мало да се тренира, почињу припреме
за предстојећу „Домијаду“.

Новембар
Почело је време слава. У домским
собама се може видети, а и пробати, изобиље колача. Па драги гости, пријатно! Полако се ближи и тај мини распуст, који ће
трајати читав дан! Сви су се радовали одласку кући, или нису, јер су брже дошли
него што су пошли. Љиљана Марковић и
Стефан Маринковић напустили су дом.
Коме се мучи, мислим - учи? Имали смо
неке домске љубави, али нажалост, ни оне
нису трајале дуже од распуста. Негде око
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Јануар
Прославили смо завршетак, јер
доноси нови почетак... журка је успела!
Почетак нове године и нових љубави:
Ана и Иван, Јелена и Душан, нека
траје... Распуст је био толико кратак, па
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није вредан наше пажње. Поред молитви за што боље оцене, упутили смо
неку молитву и за проглашење праве
ванредне ситуације због обимних снежних падавина (што наравно значи да се
не иде у школу). Наш драги друг Жељко
Симовић 11. јануара је прославио свој
18-ти рођендан, сви смо се лепо провели. Домци су у великом броју кренули
на часове вожње: Лазар, Иван, Драгана
С, Милица, Драгана Ђ, Анђела... на кривини у брзини, са еланом за воланом...
возиии... Наравно, каква је то зима без
Снешка Белића, па нас сада, захваљујући Александри, Марији и Милици,
господин Белић, када кренемо код васпитача, извештава каквог су расположења и да ли ће нам бити одобрено
учење у соби.

бал и стони тенис. Дечаци су одиграли
одличне утакмице, али нису имали
среће. Девојчице треба још да вежбају.

Фебруар
Уморили смо се. Одосмо ми мало
на распуст. Таман када смо размишљали како је брзо прошао, обрадовала
нас је вест о епидемији грипа. Вест није
радосна, али нама не може, и неће, и не
треба, и не сме ништа да се деси. Награђени смо са још седам дана распуста. Таман. А то како ћемо у школу
суботом? Па како, лако. Има оних који
су из само себи познатих разлога једва
чекали да се врате у дом, али не и у
школу. Срећан почетак другог полугодишта!

Стигло нам је пролеће, а са пролећем и
победа на сусрету домова у Врњачкој
Бањи. Драгана Ђурашевић освојила је
прво место у културноуметничком стваралаштву у категорији Поетски приказ.

Април
Понесени победом на регионалном такмичењу, очекивали смо бар нека
од прва три места на Републичом сусрету домова ученика које се ове године
одржало у Лесковцу. Колико су били
добри учесници у свим категоријама, толико су биле добре лесковачке пљескавице. Буди се природа, будимо се и ми.
Рођендани, избор најбољег друга и другарице, спортисте, коначни резултати,
исправност избора, ко, а како он, а
зашто не ја, све су то питања која се чују
из канцеларије васпитача...Дошло је
време да се мало више дружумо са књигама, и тако пред свако тромесечје. Матуранти су у центру пажње, збуњени,
уплашени, мисле на будућност, док је
нама њих и нас жао... растанак се примакао.

Март
Друго полугодиште већ увелико
траје, полако крећу прве оцене, хмм,
ваљда ће бити добре... Иако су одлични
ученици награђени картама за концерт
Неде Украден, ипак су „мање одлични“
имали прилику да га посете. Коначно су
се најбољи сажалили. Домијаде: 16.3.
смо ишли у Краљево, играли смо одбојку и шах. Нисмо се баш прославили,
али више среће други пут. 23.03. „Домијада“ у Ужицу. Играли смо мали фудДОМЧЕ
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ДОМСКИ ПОЧЕЦИ
Први дани у затвору
Тешки дани
Први домски дани
Љубав
Од данас почиње нови живот
Тужан дан
Прва ноћ новог живота
Дом ученика Ивањица
Луда кућа

ПРВИ ДАНИ У ДОМУ ЦИМЕРСКИ ОДНОСИ
Један од начина рада на основу
којег проверавамо како су се ученици
адаптирали на домске услове, да ли им
се допада смештај, храна, однос са васпитачима и осталим запосленима, јесу
анкете које се спроводе неколико пута у
току школске године. На почетку ове
школске године спровели смо анкету
која се тиче доживљаја живота у колективу из угла ученика који су први пут у
дому. Анкету је попунило 20 ученика, 18
ученика прве године и два ученика
друге.
Навешћемо најчешће одговоре
на постављена питања на основу којих
можемо сагледати степен снлажења у
новом окружењу, на који начин ученици
доживљавају односе са другима, тј. са
својим цимерима, или евентуално установити потешкоће уколико их ученици
имају.
Прво питање у анкети гласило је:
„ Да се по вашим првим данима у дому
снима филм како би се звао?“. Одговори
су различити:

Најчешћи одговори на питање о
пожељним особинама цимера били су:
духовитост, доброта, великодушност, разумевање, хуманост, уредност, поштовање,
пристојност,
искреност,
љубазност, одговорност, праведност и
коректност.
Међу непожељним особинама су:
себичност, дволичност, насилност, непослушност, порочност, особе које су
склоне уцењивању, лагању, понижавању, оговарању, сплеткарењу и подругљивости.
Оно што се ученицима навише
допада у дому јесте дружење, храна,
собе, атмосфера, купатило, интернет,
терени, организовано учење и организаоване активности. Са друге стране не
допада им се буђење уз галаму, рано
устајање, храна, јастук, заједничка купатила, гласна музика, што нема договора
међу ученицима, што нема телевизора
у собама...

Дом мученика
Цимерско доба
Живот без родитеља
Дани у дому
Упознавање
Одвајање од куће
Први дани у дому
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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Ученици су имали могућност да
одаберу смајлија који ће описати њихово осећање у цимерским односима
(срећно, уплашено, нервозно, љутито и
збуњено). Ако им је за веровање,
срећно у цимерским односима осећа се
100% испитаних.
Када би имали прилике да дају
назив својој екипи, звала би се:
Џамбо мафија
Паклена шесторка
Лудаци
Цимерско доба
Ранораниоци
Фамилија
Дивљаци
Најбољи
Спавалице
Златна двојка
Најјачи
Шесторка
Тројка
Friends forever

другарицом и још две девојке. Причале
смо, смејале се, али су се моје мисли
враћале кући.
Убрзо је прошао први месец и
сваки наредни ми је био све лакши. Следећу годину сам мало лакше поднела
јер сам знала да има неко млађи и од
мене и да сви пролазимо кроз исту ситуацију. Упознавали смо се и осећали
као једна породица. Трећу годину скоро
да и нисам осетила. И даље је било
нових чланова који су се лепо уклопили.
Било нас је много и били смо срећни. И
дом је изгледао срећно. Васпитачи би
често понављали: “Само док вам видим
родитеље”. Смејали смо се томе. Заволели смо их. Били су нам као други родитељи. Уверили су нас да постоје
људи који ће нам помоћи увек када нам
је то потребно. Већ сада сам четврта година и искрено, понекад ми буде баш
тешко. Знам да још ове године живим у
својој другој кући. Недостајаће ми. Колико год да ми нису одговарала правила
која сам морала да поштујем, недостајаће. Мораћу да се навикнем на
други град, друге људе. Ни сада нисам
спремна за то. Успомене из дома ћу понети са собом, чувати их. Све ове четири године су биле једно велико
искуство.
Почетак је био тежак, али крај јож
тежи. Суза је било и биће. Али, носим
ону реченицу са собом: „Срећа улази у
дом из кога се чује смех“.

СЕЋАМ СЕ КАКО ЈЕПОЧЕЛО
А тај 31. август променио је мој
дотадашњи живот. Све је кренуло испочетка и схватила сам да више нисам
безбрижна девојчица у крилу својих родитеља.
Сећам се врло добро тих 15 часова, мама, тата и ја. Крећем од куће.
Сви плачу, мајка нарочито, али татина
суза ми је тада најтеже пала. Рекао ми
је: „Немој да плачеш, брзо ћеш доћи
кући“. Целим путем плачем и размишљам како ћу све то поднети, с обзиром
да сам јако везана за своју породицу.
Стижемо у дом. Око мене има
јако много лица, која су наизглед тужна,
баш као и ја. Сви су се упознавали, а ја
сам само желела да заборавим где сам.
Отишла сам у собу са својом најбољом

Катарина Оцокољић
ДОМЧЕ
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ДОМСКИ СВЕТ
Недеља. Дан пред полазак у школу.
Велика еуфорија и узбуђење осећали су се
у ваздуху тог дана.
Напуштам кућу сузних очију и тешим
се да ваљда мора тако, да сада за мене почиње нови живот. Када сам стигла у дом,
била сам збуњена и у исто време срећна
што ћу упознати више од педесет људи, са
којима ћу се дружити читаве школске године. У том тренутку запажам три нова
лица, кажу, то су наши васпитачи.
Већ два месеца су протекла од тог
првог дана у дому, а ја га се сећам као да се
јуче десио. Већ сам се одомаћила, као и
остали прваци у дому. Већ други месец
устајем рано спремајући се за школу. После
двадесетак минута након устајања следује
ми одлазак у кухињу, после које одлазим у
школу. Када се заврше школски часови долазим у дом да се одмарам од проведенух
неколико сати у школи. Припремам се за
обавезан час учења. Да, учење, јако је напоран али незаобилазан посао. Поред тога
постоје и разне активности: стони тенис, по-

стоји једна учионица снадбевена са доста
рачунара, што дом чини још бољим. Дивно
су сређени парк и игралиште, таман да се
испуни слободно време. Увече се чује музика из велике учионице, различитих жанрова, што сведочи о различитим музичким
укусима наших домаца.
Дом је једно дивно место, испуњено
радошћу, дружењем и ђачком срећом.
Ана Ћировић

НАШЕ ПРИЧЕ
ЖИВОТ НАМ ВРЕДИ ОНОЛИКО КОЛИКО НАС ЈЕ НАПОРА СТАЈАО
На све стране сви причају о животу,
а ја ћутим. Жале се на живот, опет ћутим.
Зашто? Можда сам се изгубила у вртлогу
свакодневнице, можда је мој компас живота
на тренутак стао. Зато падам, устајем,
летим, па узлетим и тако у круг, све док не
узмем најбоље и све док не дам свој максимум. Тако се кажу одраста, тако се постаје
човек.
Да ли дајемо највише шта можемо?
Да ли се трудимо да будемо добри људи?
Да ли помажемо другима? Или само кукамо
како је тешко, како је живот суров и горaк
према нама? Знам, тешка су ово питања за
моје године, за моје искуство. Старији кажу
да се сваки труд у животу исплати, a ја несебично верујем у то. У шта? У то да се
сваки напор исплати, да свака суза бива награђена осмехом, свака тама светлошћу. И
срећна сам што тако гледам у живот. Смета
и ружи некада трн, сигурна сам у то, али
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

ипак он је штити, чува, улаже напоре да
остане недодирљива. Често седим и гледам, око мене су непознати предели, осећам се изгубљено, али се увек питам да ли
ћу успети? Да ли ће моји циљеви бити
остварени? Онда кажем себи, труди се, покажи животу да ти је стало, а он ће ти вратити и дати много више. У свом окружењу
наилазим на тешке животе, приче људи,
трагичне судбине, увек ме некако све то погоди, разочара. Ваљда мора тако, помис7
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лим, можда они пролазе стазама трња да
би њехови потомци уживали у сваком тренутку. До тада ћу покушати да бар сваког
дана учиним нешто због чега ћу се осећати
лепо, нешто због чега ће моји родитељи
бити поносни, нешто због чега ће ми живот
бити наклоњен.
Зато престижите птице, зато се
тркајте са авионом, зато пркосите животу.
Није немогуће, само треба бити упоран и
искрео желети. Поушајте, па ми реците
јесте ли успели. Ово је молба једне двојке
којој је тек 18.
Милица Караклајић

О ПРИЈАТЕЉСТВУ...

искустава човека у животу. А најчешћи ствараоци оваквог, нимало пријатног осећаја,
заправо су људи. Погрешна и превелика
очекивања воде у разочарења. У животу је
веома важно имати праве пријатеље, јер
постоји много ситуација које не можемо да
превазиђемо сами. Међутим, правом
пријатељству неопходно је поверење. Поверење које се дуго гради, али се и дуго
памти. Не можемо сматрати некога за
пријатеља ако му не верујемо у потпуности.
Праву слику пријатељства сам видела када
сам дошла у дом. У дому сам упознала
много нових лица, на први поглед мислећи
да су сви они моји прави пријатељи. За
многе сам мислила да су прави, да ће ми
помоћи када ми је заиста потребно, али ту
сам погрешила. Исто тако, упознала сам
особе за које нисам ни претпостављала да
могу бити моји прави пријатељи, особе
којима могу да поверим, испричам све своје
проблеме и све ствари које ме муче у том
тренутку. Упознала сам и оне који су ми пружили руку пријатељства, помогли ми да наставим даље, показали су да су заиста
прави пријатељи, пријатељи за цео живот.
Људе који су такви, не можемо тако лако заборавити. Пријатељи су као звезде које
сијају, али ако су праве, сијаће и изнутра, а
неће имати само спољни сјај.
Не треба веровати људима с којима
смо се тек спријатељили, а који показују да
смо им ми дражи од њихових старих
пријатеља. Тако ће се понашати и са нама
када стекну нове пријатеље.

Гледам кроз прозор. Непрегледна
даљина је свуда. Снег пада већ данима. Напољу је хладно и нигде никог нема. Моја самоћа постаје већа у оваквим хладним,
празним данима. Ноћима је још теже. Више
ми ни књиге, ни филмови не могу помоћи.
Плашим се себе, јер овај живот који живим
као да није мој. Камен самоће и разочерења
притиска ми душу. Сваког дана све јаче и
јаче.

Док седим и размишљам о животу,
људима, свету у коме живимо, осећам тугу,
бол, патњу. Разочарана сам. Ретко ко је поштеђен оваквог осећања. Сви, пре или касније, добију нож у леђа, најчешће од особа
којима највише верују. Верујем да је разочарење, поред одбачености, једно од најтежих
ДОМЧЕ
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ЗА ОНО ШТО РАДИМО ОДГОВОРНИ СМО И ПРЕЦИМА И ПОТОМЦИМА
погрешили. Да погрешимо најчешће нас
наводи данашњица. Људи који су другачији, желе да будемо као они. У данашње време је најважније имати своје
ја и живети онако како мислимо да је
најбоље.
Време части и поштења никада
неће изаћи из моде. Људи треба да
раде на томе јер ће се можда баш то огледати у животу њихових потомака.

Судбина је, кажу, нешто што је одређено сваком човеку. Истина, али судбина не може да одреди какав ћемо
човек бити кроз живот, наше ставове и
поглед на свет.
Како одрастамо, схватамо да је
живот огромна прича коју нико никада
није могао да напише унапред. Живимо
и учимо... Наши родитељи, преци, желе
да ми будемо прави људи. Желе да будемо неко за кога ће рећи: „Постао је
прави човек, успео је у животу баш као
и његови родитељи“. Зашто радимо другачије, зашто уопште бирамо тај гори
пут, осрамотивши неким поступцима
своје родитеље? Да, ово сам рекла, јер
где год да кренем, имам у глави реченицу: „Само буди добра и не ради нешто
чега би се твоји родитељи стидели“.
Људи су спремни да ураде све како би
постали популарни и то их подстиче на
жељу за новцем. Раде свакакве ствари,
немајући у виду да ће једнога дана њихови потомци кренути истим стопама,
желели то или не. Јер ипак, кажу, да су
деца огледало родитеља. Познате личности су неко на кога се угледа данашњи свет, ни у једном тренутку не
помишљајући да ће баш они постати
неко чији ће се родитељи касније стидети. Ја желим да постанем неко коме
ће моји родитељи рећи „Хвала“, баш
онако како и ја њима сада кажем. Урадили су много тога за мене, извели ме
на прави пут. Желе да се школујем,
нађем посао и имам своју породицу. А ја
желим да их кроз живот уверим да сам
била способна да их испоштујем. Такође, желим и да моји потомци крену
истим стопама. Не жудим за огромним
богатством и то ми није циљ у животу.
Мој циљ је, баш као што сам и рекла,
срећа и задовољство моје породице.
Потомци неће бити неко ко ће нас претерано памтити, али ће памтити оно по
чему смо ми били добри. Такође, памтиће и оно у чему смо можда у животу
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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ЗА ОНО ШТО РАДИМО ОДГОВОРНИ СМО И ПРЕЦИМА И ПОТОМЦИМА
Томас Караљ, један од шкотских
филозофа, рекао је: „Једино право питање није шта сте радили, већ шта сте
урадили“. Ова мисао има дубоко
значење. Ако у овом урбаном свету на
моменат станемо, седнемо, размислимо, схватићемо дубину коју ове речи
имају. Стварамо поенту реч, поенту живота.

обезбедили сигурно место за живот, за
генерације које долазе. Неки од људи
данашњице немају овако мишљење и
не могу их кривити због тога. Живимо у
21. веку, веку технологије, ужурбаног живота, веку у коме људи ни о својим одлукама не размишљају, веку где никога
није брига кроза шта су пролазили наши
преци. Људи који то не разумеју, никада
неће схватити да тај круг живота мора
да се настави, а искористиће сва добра
која имају захваљујући прецима.
Али шта даље ако ми срушимо
све што су они за нас створили, ако не
разумемо праву вредност свега тога?
Како ћемо исти ми створити нешто за
будуће генерације? У том случају наши
потомци неће имати духовне ресурсе.
Наши потомци неће нас памтити као
што ми наше претке памтимо. Неће
знати за нас ако се сада не пробудимо,
ако не учиномо нешто добро за сигурност наше деце, за времена која долазе.
Зато оно какви смо ми данас, одређује
и њима живот у будућности.
У доба 21.века, у доминантној генерацији, будите другачији, изађите из
калупа, не уништите оно што су нам
преци омогућили, покушајте да живот
унапредите, усавршите. Да потомци једног дана могу живети уздигнуте главе.

Неко би ове речи протумачио као
„гази преко лешева до остваривања
свог циља“. Ја их схватам другачије,
схватам их као мотивацију, окидач за покрет у моменту слабости, као начин да
после пада устанем, да се дигнем као
феникс из пепела и још јаче, и још храбрије дођем до свог циља. Јер оно што ја
данас радим, није везано само за мене.
Везано је за моје претке, везано је за
образ, везано је за част једне породице,
нације. Све што радим у животу, радим
да бих била понос својих родитеља.
Наши преци су вековима затирали своја
огњишта и своје животе да бисмо ми
били срећни. Почевши од стварања
наше српске историје до дана данашњег, наши преци преживели су разне ратове, прогоне, разна страдања да би
сачували наше име и нашу част, да би
ДОМЧЕ
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ПРИЧАОЦИ ПРОКЛЕТИХ АВЛИЈА
Сви ми имамо Карађоза у свом
животу. Живимо у свету где зависимо од
мишљеља других људи, у свету где је
веома битно шта други кажу и како суде,
у свету где ћемо подлећи осуди ако не
испунимо очекивања већине којој је нечија незнана моћ наметнула узоре и
идеале. Баш онако као што Карађоз у
делу Проклета авлија Иве Андрића
управља животима заточника, управља
њиховим одлукама, размишљањима,
изговореним речима.

дођу, буду, оду, неки оду и у друге затворе, неки у смрт, а ретки су они који из
ње изађу и наставе са животом.
Проклета авлија је место удаљено од града. У средини се налази
двориште у које се излази у току дана.
Доминантно је сивило које ту преовладава и уједно одсликава осећања људи
који у њој бораве, одсликава психички
пакао, људску трагичност и немоћ. Иво
Андрић је своје ликове поистоветио са
свевременим људима, са људским животима заточеним у проклетим авлијама. Но, упечатљив је лик Ћамила
који каже: „Не могу ја, добри човече,
оздравити, јер ја и нисам болестан, него
сам овакав, а од себе се не може оздравити“.
У животу људи често увиђају
своје поступке и покушавају наћи разлоге који су проузроковали њихов настанак, траже скривени мотив за њих. Но,
некада радимо ствари које нас усрећују
без икаквих других мотива. Ретки су
људи који то могу разумети, али ти ретки
су најсрећнији. У књизи, ова ситуација
нам је објашњена кроз Ћамилов лик. Он
је особа повучена у себе и своје књиге.
Изучавао је историју. Ухваћен је и заробљен јер се прочуло да је његово проучавање историје усмерено против
султана. „Није тежак затвор, већ затвореници“. Некада смо сами себи највећи
непријатељи. Својевољно се препуштамо проклетим авлијама у себи, при-

Од рођења нам се се намећу правила понашања, одевања, правила говора. Друштво нам говори шта је
исправно а шта не. Како одрастамо и сазревамо, тако расте и број очекивања од
нас. Живимо од испуњавања туђих
жеља. Од нас се очекује школовање у
виду средње школе, факултета, затим
склапање брака, одгајање деце, ступање у радни однос. Рађамо се и живимо са сврхом, у том животу
заборављамо на нашу срећу, на оно
што ми желимо, на оно што ми волимо,
а онда постајемо заточеници сопстеве
проклете авлије. Претварамо се у навику устаљеног, живот нам постаје шаблон. Као промаја кроз кућу, фијучемо,
лупамо и на на крају нестанемо. Као
свећа, упали се, обасја и угаси се. Зато
у животу не треба да упаднемо у сопстевну проклету авлију jер много је путева ка њој, а ретки су путеви који из ње
воде. Такав је и живот затвореника,
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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знајемо своју немоћ и одустајемо од
свега, препуштамо се сивилу живота и
окружења. Роман нам говори управо супротно, да не треба одустати, да не
треба живети због других већ због себе.
Увек се морамо борити, без обзира на сивило које се шири и окружује
нас, покушава да нас прогута, јер у
нашем времену све више је Карађоза,
све више је људи заточених у проклетој
авлији, а на нама је да покушамо изаћи
из шаблона, из шеме у коју нас ставља
околина.
Милица Караклајић

ЖИВОТ ЈЕ К`О ПЕСМА
ЛАЖНО...
...Да л' сам те
Волео
Лажно?
Да л' сам те љубио
Лажно?
Да л' те и сад грлим
Лажно?
Не знам.
Кажем ти.
Уздах.
По мало разочаран.
Знаш шта?
Питаш ме.
Главе једна до друге.
Тела спојена, удови испреплетани.
Као пузавице
На старом храсту
Испред твоје куће.
Слушам ти дах.
И не чујем.
Ништа. Ама баш ништа.
Шта?
Одговарам
Помало потрошен.
Палим цигарету.
Помало сланкаст укус
Камела.
Сети ме на
Оно лето.
ДОМЧЕ

Море.
Дан кад сам те први пут срео.
Са тобом је све помало лажно.
Кажеш.
Узимаш ми цигарету.
Полако испушташ дим.
Као ова цигарета.
Такав си ти.
Слушам ти откуцаје срца.
Превише кратко си стваран.
После постајеш дим.
И сад чујем.
Тугу.
Дубоко из твојих груди.
Испод нежних облина.
Чујем.
Тугујеш.
Зато што ме волиш.
Владимир Стеванић
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Они се још увек воле
Над водом немирно плива
Тело девојке неке,
А младић са другом шета
Загрљен пореед реке.
На обали нашао је папир,
Рукопис му је познат био,
То је написала рука жене
Са којом је снове снио.
Суза му врела из ока склизну
Низ бледе образе меке,
Баци се уз таласе дубоке
Подивљале реке.
Сада пливају два тела,
Таласи за њих се моле
Док ветар тихо шапће
„Они се још увек воле”.

Придружи се, сенама и бауцима.
Утварама и луталицама.
Ходи са нама. Снег је велик.
А облаци, они проклетници све су
гушћи.
Ноћ се спушта...
Девојчице!
Крени са нама!
Не, није то молба.
Девојчице, одмах.
Престани са дурењем.
Време нам пролази...
Молим те, девојчице.
Ми утваре и луталице,
Сене и бауци.
Теби смо верни.
Крени са нама девојчице.
Крени у подземне тунеле и пећине,
тамо где жар живота греје.
Све оне који се таме нису плашили.
Не!
Остави копље девојчице.
Остави га!
Тамо где идемо неће нам требати.
Пожури, ходи, хајде девојчице ноћ нам
се око стопала миче.
Ова тама ломи.
Девојчице...

Андријана Боровићанин

Ратница
Не, девојчице.
Нема сунца.
Нема га, сакрише га облаци, у сред
зиме.
Девојчице.
Придружи нам се.
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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Са оне стране дуге

Још у теби посмртно бије.
Шуња се и крије. И нико
Баш нико
Све док касно није
Не схвата и не зна шта да очекује
И још од почетка нико побегао није.
Крај дође мирно и
Ништа и није...

До тебе не могу доћи
Јер ти си са оне стране дуге,
Али једно ћу моћи
Волети те много више него друге.
Престаће кише
Сунце ће се родити
Волећу те још више,
Живот ће ме к теби водити.

Владимир Стеванић

Тада дуге неће бити
Нити ће кише лити,
Сунце ће за нас сијати
И срећа ће нам наклоњена бити.
Заједно ћемо бити јачи
Да ли ти то нешто значи
Буди мој, знај
Никад неће доћи крај.
Андријана Боровићанин

Пријатељи
Нисмо сви исти,
Нисмо сви бајни,
Али пријатељи ипак су сјајни.
Када ми је тешко
И душа боли,
Постоји неко ко те увек воли.
Нек' буде љубав,
Нек' буде слога,
Пријатељство се памти до гроба.

Ништа
Ако си тужан,
Ако ти срце пати,
Пријатељ је ту да те увек схвати.

Док мртвац сузе лије нека страшна
Магла
Кроз ходнике и одаје овог мрачног
Пакла,
Опет ове страшне ноћи, док пулс
Живота

Пријатељство је као цвеће,
Које цвета и никад увенути неће.
Марија Ћировић

ДОМЧЕ
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У пролазу
Сретох те синоћ
У пролазу.
Ниси ме видела
Али препознах те
Чак и после толико
Година. А смео бих,
Тако ми свих богова
И ових мојих демона
Да се закунем
Препознао бих те
И да ми вид одузму,
Да ми сва чула отупе
Осетио бих.
Душу би ми твоја
Дотакла
Казаљке би стале
На једну вечност,
Небо би се потресло из темеља,
Рај би плакао, анђелима крила
Замрзла,
Пакао би певао од среће,
И ђаволи би видели
Оне старе дане
Пре него што су пали.
А ми?
Ми бисмо остали исти
Само двоје, што се
Сретоше у пролазу.
И све би поново кренуло
Даље.
Само бих још ја знао
Шта је могло да буде.
Владимир Стеванић

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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ДОМСКЕНАСЛОВ
ОЗБИЉНОСТИ
УЛОГЕ У ТИМУ
Одаберите речи које највише одговарају
вашој комуникацији са другима. Не постоје тачни и нетачни одговори. Одговорите како се у ствари односите, а не
како би требало да се односите:

4. Понекад ми замере
А да се двоумим
Б да не слушам
В да одуговлачим
Г да превише причам

1. Кад разговарам са другима, желим
А да кажем оно што је најважније
Б да причам
В да кажем само оно што други знају
Г да идем дубље у детаље

5. Када нешто дискутујем, људи
А знају да желим чињенице
Б знају да не волим изненађења
В знају шта желим да кажем
Г знају да сам етузијаста
6. Желим комуникацију која је
А позитивна
Б логична
В директна
Г смирена
7. Волим разговоре који су
А стимулативни
Б оптимистички
В искрени
Г контролисани

2. Повремено сам можда
А досадан
Б спор у давању информација
В превише строг у својим интерпретацијама
Г субјективан у опису детаља
3. Највећи део моје комуникације је
усмерен на
А пријатељски приступ ка осталима
Б прецизност
В сарадњу
Г добијање резултата
ДОМЧЕ
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8. Не волим разговоре који
А стварају стрес
Б нису кооперативни
В не прихватају моје мишљење
Г не могу да контролишем

12. Највише ми треба да
А сам међу људима
Б имам времена за прилагођавање
променама
В ме подстичу
Г ми дају искрена упутства и оцене
13. Основна идеја комуникације је
А сарадња са другима
Б стицање надмоћи
В убеђивање других
Г стављање ствари под контролу
14. Када користим писмену комуникацију, обично
А пишем веома кратко или уопште не
пишем
Б претерујем у похвали идеје
В идем по књизи
Г превише документујем или пишем
дугачке приче
15. Најбоље функционишем у средини која је
А слободна
Б укључује друге људе
В организована
Г пријатна

9. Најбоље се осећам када
А слушам друге
Б следим дневни ред
В кажем другима шта треба да раде
Г сам смирен и опуштен
10. Моја слаба страна у комуникацији са другима је
А тражим детаље
Б реагујем превише брзо
В тражим личну пажњу
Г причам без адекватне припреме
11. Највећи број људи са којима
радим сматрају ме
А пријатељем
Б пажљивим
В отвореним за промене
Г искреним

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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16. Највећу мотивацију даје ми разговор који значи
А подстицај
Б лагодност
В успостављање пријатељских односа
Г одавање признања
17. Када су људи око мене под стресом, причам им
А о позитивној страни
Б о томе шта треба да предузму
В да треба да се прилагоде ситуацији
Г да остану смирени
18. У разговору са другима моја
најјача страна је
А савесност
Б отвореност
В одлучност
Г спремност да слушам

Упутство: У свакој колони заокружите
слово које сте одабрали при одговарању на постављена питања.
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УЛОГЕ У ТИМУ
ЗАТВОРЕН
АНАЛИТИЧАР

КОМАНДАНТ

• Жели да контролише
• Обазрив у акцијама и одлучивању
• Преферира организованост и структурира- • Карактеристичан је по чврстим акцијама и
одлукама
ност
• Даје предност објективној и интелектуал- • Смета му неактивност
• Жели максималну слободу у рковођењу
ној средини за рад
• Жели да буде у праву, зато се изузетно ко- • Смирен и независтан у конкуренцији са
другима
ристи сакупљањем података
• Ниска толеранција за туђе осећаје и ста• Ради сам, прецизно и споро
• Тражи безбедну средину са малим ризи- вове
• Ради брзо и самостално
ком
• Тражи респект и жели да се истакне
• Поседује добре вештине за решавање
• Поседује добре административне вештине
проблема
НИСКА САМОУВЕРЕНОСТ
ПРИЛАГОДЉИВ

ВИСОКА САМОУВЕРЕНОСТ

• Жели блискост
• Не воли конфликте
• Подржава и активно слуша друге
• Непредузимљив и спор у доношењу одлука
• Ради споро у сарадњи са другима
• Слабост му је дефинисање циљева и самоусмеравање
• Тражи сигурност и припадност

• Не воли да буде сам
• Претерује и генерализује
• Сањар који повлачи и друге у своје снове
• Спонтан у акцијама и одлучивању
• Жели да се ангажује
• Непостојан
• Тражи респект и припадност
• Поседује добре вештине убеђивања

ИЗВОЂАЧ

ОТВОРЕН

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА У ДОМСКИМ УСЛОВИМА
Стрес као специфично стање организма подразумева скуп емоцијалних, физичких, физиолошких реакција и понашања
које се јављају када особа неки догађај процени као опасан или узнемиравајући. Стрес
значи притисак чији крајњи исход не мора
да буде искључиво негативан.
Непријатне ситуације на које наилазимо често нису у домену наше контроле,
насупрот реакцијама које можемо контролисати. Ми не бирамо шта нам се дешава, али
можемо да изаберемо начин на који ћемо
ми то да прихватимо и да реагујемо. Таквим
ситуацијама треба прићи без страха, као да
је било који догађај, и на тај начин ћемо се
ослободити осећаја немоћи, очаја или неправде. Успешно превазилажење стреса
значи најпре схватити његову суштину, где
борбу са стресом треба започети позитивним ставом, као нпр. да ћеш из такве ситуације изаћи јачи, богатији за искуство и што
је најважније мудрији. Треба имати у виду
да неке ситуације за нас могу бити стресне,
док исте за неког другог не представљају
проблем. То значи да унутрашњи, лични доживљаји могу бити изазивачи осећаја притиска на организам, док са друге стране
само окружење, разни односи и појаве могу
бити окидачи за стрес. Особе под стресом
најчешће су раздражљиве, уморне, напете,
имају проблеме са несаницом, аритмијом.
Уколико су особе под стресом дужи временски период, може доћи до појаве равнодушности према окружењу и околини,
повлачења у себе, особа постаје депресивна и анксиозна, што даље може довести
до озбиљних здравствених проблема.
Живот у дому, односно живот у колективном
смештају, даје могућност да се брже и
лакше превазиђе стрес с обзиром да су
деца окружена својим вршњацима, међу
којима имају бар једну њима блиску особу
са којом ће поделити проблем. Дружење,
разговор о проблемима, смех, загрљај,
само су један од начина да се стрес превазиђе. Други начин је неговање здравог
стила живота, односно успостављање равнотеже између физичке и менталне активности у току дана, здрав и добар сан и
уравнотежена исхрана која подразумева
узимање више оброка у мањим количиДОМЧЕ

нама. Здрав сан подразумева избегавање
кофеинских напитака неколико сати пре
спавања и одлазак на спавање у приближно
исто време увече, што је правилником кућног реда Дома утврђено. Један од механизама
превазилажења
стреса
код
средњошколаца је релаксација мишића и
дубоко дисање које смањује напетост,
спортске активности или шетња. Такође,
већина средњошколаца има лошу организацију времена, јер су склони одлагању и
нагомилавању обавеза, што је најчешћи
узрок стреса. Уз колтролу васпитача,
праћење свакодневних активности и организације учења код ученика, подстицањем
на стварање радних навика, отвореним разговором, смањени су услови за стварање
стреса код ученика и дате могућности за
његово лакше превазилажење.
Као што је напоменуто, из неких
стресних ситуација човек излази богатији за
још једно искуство које ће га учинити мудријим. Управо због тих разлога младе не
треба штитити превише, а то значи да су
неки облици стреса потребни, па чак и неопходни за развој личности.
Маријана Бешевић
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ПИТАЛИ СМО БУДУЋЕ МАТУРАНТЕ
Како себе видиш у будућности?

Милан Јеротијевић: Провео сам четири
године у Дому ученика, много сам заволео овакав начин живота. На почетку ми
је било тешко, али сам се брзо привикао. Школовање ми је брзо прошло јер
сам увек био у покрету. У првој години,
док сам упознао све раднике дома и
другаре у дому и школи, школска година
се већ завршила. Друга и трећа година
су ми прошле у спорту и рекреацији.
Четврта година ми јако тешко пада јер
не могу замислити живот без дома. Дом
ми је постао као друга кућа. Тужан сам
јер напуштам дом ове године...

Милица Караклајић: Уписаћу факултет,
социологију, желим да се остварим на
свим пољима. Волим да студирам социологију зато што ме занима и много
ми је интересантна.

Твоја три најважнија правила за
успех су?
Милица Караклаић: Моја најважнија
правила су ред, рад и дисциплина.
Човек мора да се потруди и да буде упоран да би остварио свој циљ.

Катарина Оцокољић: Себе у будућности видим као професора српског
језика. Бићу упорна да остварим свој
циљ јер сам себе увек видела као особу
која ће сву своју пажњу посветити образовању деце.

Катарина Оцокољић: Мотивација, упорност, воља...

Милан Јеротијевић: Себе видим као човека који ће напорно радити на себи,
кроз пар година трудићу се да остварим
неке своје циљеве. А касније ћу се посветити својој породици.
Какав је осећај бити завршна година
у дому?
Милица Караклајић: Жао ми је што напуштам дом и све другаре. Овде сам
провела најлепше године свог детињства.
Катарина Оцокољић: Помало се осећам тужно јер знам да више никада нећу
моћи да вратим ове дане. Дани у дому
су ми били лепи, сваки дан је досносио
неко ново искуство.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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Милан Јеротијевић: Моје прво правило
је – да би нешто постигао у животу,
мораш имати зацртан циљ. Друго правило: мораш напорно радити на том
циљу. Треће правило: у свему што
хоћеш да постигнеш мораш имати мало
среће.

замислимо своје жеље.
Особа које ћете се радо сећати из
дома?
Милица Караклаић: Особа која ми је
улепшавала сваки тренутак и која је
била ту за мене у тешким тренуцима је
Катарина Оцокољић.
Катарина Оцокољић: Све особе ћу
радо памтити јер смо сви били као једна
породица, али посебно бих издвојила
своју најбољу другарицу Милицу Караклајић, са којом се нећу тако често виђати јер никада не знамо шта време
доноси.
Милан Јеротијевић: Ја не могу да издвојим само једну особу које ћу се радо
сећати. Имао сам неки круг људи које
сам много волео и са којима сам се дружио.
Какво мишљење за ово време проведено у дому имате о васпитачима?
Милица Караклаић: Васпитачи су ми замењивали родитеље, трудили су се да
нас усмере на прави пут.

Ког догађаја ћете се радо сећати из
дома?

Катарина Оцокољић: Васпитаче сам
увек гледала као своје друге родитеље.
Пажњу и помоћ коју су ми пружали
никад нећу моћи да заборавим јер су ме
уверили да постоје и такви људи који
пружају сву своју пажњу када је то најпотребније.

Милица Караклаић: У дому сам имала
много лепих тренутака и не могу да издвојим неки догађај јер су сви догађаји
били подједнако лепи.
Катарина Оцокољић: Не бих могла да
издвојим ни један догађај јер сваки је
био леп и доносио је неке посбне тренутке.

Милан Јеротијевић: Све најлепше,
много ми недостаје васпитачица Добринка Аџић, коју сам много заволео у
току своје прве и друге године проведене у дому.

Милан Јеротијевић: Догађај којег ћу се
радо сећати из дома десио се на Богојављенску ноћ. Тада смо сви из доњег
дела искочили кроз своје прозоре, јер
смо били закључани, и отишли до полигона те чекали да се „небо отвори“ да
ДОМЧЕ

Драгана Ђурашевић
Марина Вучетић
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ДОМСКА
НАСЛОВ
РАЗОНОДА
КАКО ПРОНАЋИ И ИЗГРАДИТИ СВОЈ СТИЛ?
мења, или да имате више стилова који
вам одговарају.

Одевање
свакодневно,
пословно,
свечано, лежерно, спортско, одевање за
разне свечаности, елегантно, са укусом
и без укуса, традиционално одевање...
Одевање је одраз времена у којем живимо. Често je одраз богатства, показатељ статуса, ступња у друштвеној
заједници...

Не треба себе ограничавати и на неки
начин осудити на један стил или начин
одевања. Пронађите одећу која вам
пристаје и у којој се осећате пријатно.
Важно је да одговара вашој грађи и пропорцијама.
Одевање показује укус и машту.

Још један добар савет је да истакнете
део тела који вам се највише допада.
Ако вам се свиђа ваш врат носите „V”
изрез, или можда струк који ћете нагласити уском мајицом која прати линију
тела. Пазите да не претерате. Одевни
комади који треба да буду укључени у
гардеробу једне девојке су: фармерке
које савршено пристају и наглашавају
линију, неколико обичних, лежерних
мајица у неутралној боји, патике и за
крај неки модни додатак који ће употпунити ваш стил.

Жене и мушкарци који имају укуса у
облачењу, препознају друге сличне
себи, чак се и на даљини препознају...
Ваш стил представља вас и само вас.
Он треба да буде одраз ваших ставова,
мишљења и осећања. Дефинитивно, не
треба носити ствари које су у тренду
само зато што их неко носи, а да заправо нису одраз праве жеље, или правог вас. Потребно је да се ваш стил
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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„Стил је начин да кажете ко сте, а да не
морате проговорити“. И не заборавите
да одело не чини човека, али оставља
утисак.
Лепосава Вукотић

КЊИГЕ КОЈЕ ПРЕПОРУЧУЈУ
НАШИ ДОМЦИ
„Гроф Монте Кристо“
Александар Дима
Почетак овог
француског
к л а с и к а
смештен је у
Марсељу. Едмонд Дантес,
деветнаестогодишњак,
племенит и
наочит капетан, заљубљен
у
прелепу Мерседес постаје
жртва својих ривала. Данглар жели да
се дочепа његовог чина и злата, Кадрус
је подлац који жели личну освету, а Фернандо Мондего жели Мерседес за жену.
На дан њиховог венчања Едмонд бива
ухапшен и постаје заточеник злогласног
затвора. После девет година робовања
ослобађа се затвора и на једном пустом
острву проналази благо. Враћа се у
Париз и долази до сазнања да се његова Мерседес удала за Фердинанда.
Гроф Монте Кристо својом тајанственошћу и богатством запањује људе из
Париза, који су заправо његови непријатељи. У њему не препознају човека
кога су издали. Уз велику грофову промишљеност и интелигенцију добијају
освету грофа Монте Криста. Прича о
освети, мржњи, љубави, правди и могућностима да се достигне срећа одушевиће све генерације!

Будите оригинални. Још важније, будите
своји. Не обазирите се на туђа мишљења, имајте самопоуздање и ваш стил
ће бити савршен. Водите рачуна да не
пређете границу и да ваша одевна комбинација не буде непристојна. Нека
буде како каже Рејчел Зои:

ДОМЧЕ
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„Џејн Ејр“
Шарлот Бронте.

цинирани толико да ћете пожелети опет
да је прочитате. Свратите до библиотеке и узмите „Шаптач“ или „Ловац на
душе“ и то ће бити довољно да прочитате и сва остала његова дела“- рекао је
ученик четврте године Гимназије

Џејн Ејр је усамљено
сироче, лишено сваке
љубави и пажње.
Живи са својом ујном
и њеном децом који је
из дана у дан све
више злостављају и
малтретирају. Затим
Џејн Ејр одлази у дом
за сирочад где стиче пријатеље и образовање. Захваљујући њеном преданом
раду на стицању знања, добија посао
учитељице код богатог господина Рочестера. Џејн почиње да гаји извесне емоције према њему, али чак ни
хладнокрвни Рочестер не остаје равнодушан према њој. Њихова љубав цвета,
али Џејн натерана потребом да напусти
Торнфилд одлази код породице Риверс,
где је запросио Џон Риверс. Судбина поново спаја Џејн са Рочестером, венчавају се и уживају у обостраној љубави.
Савршен енглески класик који ће у читаоцу пробудити дивне емоције. Ове две
књиге препоручила је ученица прве године.
Ана Ћировић

Владимир Стеванић

ХОБИЈИ ДОМАЦА
Сви знамо да адолесценти имају доста
интересовања и хобија Један од занимљивих одабрала је Катарина Оцокољић,
ученица 4. године Економске школе.
Њен хоби је фолклор којим се бави већ
од треће године. Поставили смо јој пар
питања како би осталима било лакше да
се определе за неки хоби, јер се можда
баш у неком од вас крије будући фолколораш.
Питали смо Катарину како се определила баш за овај хоби. „Дом у коме
се налазимо нам обезбеђује доста спортова и секција којима бисмо могли да се
бавимо. Један од најзанимљивијих, који
се мени посебно допао, јесте фолклор.“
Шта те је посбно привукло код овог
хобија? „Има доста тога, али један од
мених пресудних разлога је тај што се
тако чува народна традиција.“

Донато Каризи
„Заиста не могу да
изаберем једну у
мору књига коју бих
вам препоручио. Пре
бих вам препоручио
писца.
На
мене
остављају
утисак
књиге Донатоа Каризија, писца који је
студирао права и
криминологију, па се том тематиком
бави и у својим делима. Има фантастичан и по мало необичан стил и начин писања, али гарантујем да коју год његову
књигу узмете да читате неће вам бити
досадно, а кад је прочитате бићете фасДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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Свако интересовање захтева труд
и рад, па смо је питали да ли јој је некада напорно. „Слагала бих када бих
рекла да ово не захтева никакав напор,
али велика љубав према овом хобију
чини да ми то не пада тешко.“

Споменула си ловачке псе и оружје
за лов, па нас занима да ли је зто
нешто што сваки ловац мора да
има? „Да, сваки ловац мора да поседује
ловачке псе и оружје, али то није пресудно, најбитније су љубав и храброст.

Питали смо је шта је потребно да
би се окушали у оваквој врсти хобија? „Пре свега су вам потребни труд
и рад, онда љубав према народним
играма, а затим према самом народу и
његовој традицији.“

Када је реч о ловачким псима, занима
нас да ли постоје неке посебне
врсте паса и ако постоје. које би издвојила као теби најдраже? „Постоји
више врста паса као што су: тробојци,
балканци, посавци, бараци, а мени су
најдражи балканци.“

Да ли ћеш се некада у будућности
окушати као организатор или као
тренер? „Мислим да не бих, мислим да
се не бих снашла, овако ми је лепше.“

Поред паса и оружја, шта је још потребно за овај спорт? „Потребна је
велика љубав, огромна храброст, дисциплина и оно најтаже, веома рано
устајање.“

Имаш ли да поручиш нешто онима
који би хтели да постану баш као и
ти, успешна и упорна у ономе што
хоћеш? „Желим да поручим свима да
никада није касно да почнеш да се
бавиш овим хобијем и да, ако заиста волите свој народ и земљу у којој живите,
не треба одустати од овога.“
Данас када нам је доступан велики спектар могућности да се бавимо хобијем
којим желимо, појединци су изабрали и
нешто веома несвакидашње, као што је
изабрала наша домкиња Милица Тодоровић. Она се бави наизглед мушким хобијем, ловом, који, морамо признати,
није толико заступљен међу девојкама.
Кроз пар питања ћемо открити зашто се
одлучила за тај занимљив и скуп спорт.

Да ли је некада неко покушао да те
спута или одврати од овог хобија?
„Не, ни једног тренутка није било спутавања, чак напротив, увек је било подстицања и похвала.“

Мораш признати да је ово веома
чудан и несвакидашњи хоби за девојке. Занима ме зашто си и када си
се одлучила баш за ову врсту
спорта? „Интересовање и љубав
према овом спорту у мени је пробуђена
још од малих ногу, када сам уз свога
оца, који је и сам ловац, створила
љубав према ловачким псима и оружју
за лов.“
ДОМЧЕ

Шта има да поручиш онима који немају храбрости да се баве оним што
желе због сујетних и људи пуних
предрасуда? „Нема места сујети ако си
одлучан и упоран у нечему што си одабрао, јер многи славни људи не би били
оно што јесу да су слушали људе са
предрасудама.“
Рајка Боровић
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зрном, као што су смеђи пиринач, киноа
и друге, могу бити део здраве исхране и
требало би да буду.
Мит - воће садржи превише шећера
Чињеница је да је вашем телу потребан
шећер да би преживело. Шећера има у
намерницама као што је воће. Нису га
ставили људи,већ су то природни
шећери који су добри за вас. Воће такође садржи влакна и друге храњиве материје које су вашем телу потребне.
Мит - орашасто воће је једнако нездраво као и брза храна
Технички гледано орашасто воће спада
у ту категорију – пола шоље ораха вас
може коштати добитка 400 калорија, на
пример. Али орашасто воће је и одличан извор здравих масти, протеина и
влакана.Можете их јести за ужину, само
не цело паковање одједном.
Припремила: Рајка Боровић

МОЖДА НИСТЕ ЗНАЛИ?
Вежбање
Вежбање не утиче само на број килограма, обим струка и величину мишића.
Омогућава нам да се много лакше носимо са изазовима, одржавамо мотивацију, поправља расположење, враћа
енергију, пружа осећај живости и помаже да се доведе у баланс све са физичког али и психичког аспекта.
Мит - од житарица се можете угојити
Да ли су житарице “кривац“за гојење?
Зависи од врсте житарица.
Тестенина, хлеб и житарице су постали
прави непријатељи мршављењу зато
што се многе од ових намерница обрађују и пакују уз употребу нездравих састојака. Праве намернице са целим
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2.
• Опис пса означава вашу личност.
• Опис мачке означава опис личности вашег партнера.
• Опис миша означава личност
ваших непријатеља.
• Опис кафе означава доживљај
вашег љубавног живота.
• Опис мора приказује ваш начин
живљења.

ПСИХОЛОШКИ ТЕСТОВИ
1. Поређајте следећих пет животиња
по редоследуод најдраже до
најмање омиљене:
•
•
•
•
•

Крава
Тигар
Овца
Коњ
Прасе

3.
• жута: некога кога никада не заборављате
• наранџаста: некога кога можете
да сматрате правим пријатељем.
• црвена: некога кога стварно волите
• бела: ваша сродна душа
• зелена: особа коју ће те памтити
до краја свог живота

2. Напишите по једну реч која
најбоље описује следеће животиње
•
•
•
•
•

Пас
Мачка
Миш
Кафа
Море

3. Сетите се некога ко вас познајеи
важан вам је, а можете га повезати
са једном од следећих боја.Не понављајте двапута свој одговор. Свакој
боји додајте само једну особу.

Припремила: Рајка Боровић

жута: ________________
наранџаста: _________________
црвена: ______________
бела: ____________
зелена: ____________________

Тумачење
1.
•
•
•
•
•

Крава означава каријеру.
Тигар означава понос.
Овца означава љубав.
Коњ означава породицу.
Прасе означава новац.
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ

ИСПРАЋАЈ МАТУРАНАТА НА
МАТУРСКО ВЕЧЕ 2018.

ЈЕСЕНОВАЊЕ У ДОМУ 2018.
(У СЛИЦИ И РЕЧИ)

Одмор после великих напора

“Три девојке збор збориле”

“Без доброг алата нема
заната”

На добровољном принудном раду за скромну награду

За већу срећу сликање у цвећу

Кад се домци скупе код две
домске клупе

Два стара другара

Успостављање реда пре обеда

На изглед правилан ред за млеко и мед

Две јаке дозе домске позе

Пред учење се опустимо
да нешто не пропустимо

Полазак на добровољни час обавезног (м)учења

Девојке се пролепшају од учења

Једно по једно, а испаде учимо заједно

С мркло нам се већ у Дому „свому“

Баш нешто стишће пред вече јесење лишће

Да се „знаје“: Сумрак је бољи од ноћи јер
краће траје

Са високог стабла боље се види како нам се „офуцала“ кошаркашка табла

Секе поред домске библиотеке упијају знање и васпитање

И сестре и браћа по „теткиној линији“

Загрљај је мио колико год,
болан био

Моје скромно мишљење је
да сам нешто замишљена

Дал` пођосмо ил` дођосмо?

Љубављу вођене сестре рођене

Гледала сам са прозора
како свиће рујна зора

ДОМИЈАДЕ 2019.
НАШИ ОДБОЈКАШИ

СТОНОТЕНИСЕРИ

ФУДБАЛЕРКЕ И ФУДБАЛЕРИ

УЧЕСНИЦИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ ДОМИЈАДЕ

НОВИ ДОМЦИ У ШКОЛСКОЈ
2018/19. години

НИКОЛА ЂУРАШЕВИЋ
Осоница

ЈОВАНА ОБРЕНИЋ
Котража-Лучани

ЈОВАН МАСЛОВАРИЋ
Дајићи

ДРАГАН КОЛАРЕВИЋ ЉИЉАНА МАРКОВИЋ СЛАЂАН МАРИНКОВИЋ
Дивљака-Ариље
Чечина-Вионица
Остатија

КРИСТИВОЈЕ БОЈАНОВИЋ

Брезова

ВАСИЛИЈЕ МИЛИЋ
Лепосавић

АНА ЋИРОВИЋ
Коритник-Вионица

МИЛОШ ЋУРЧИЋ
Ковиље

РАЈКА БОРОВИЋ
Чечина-Вионица

АНА ШИПЕТИЋ
Граб-Лучани

АНДРИЈАНА БОРОВИЋАНИН ДАНИЈЕЛА ТОДОРОВИЋ

Девићи-Вионица

Мочиоци

МАРИЈА ЋИРОВИЋ

МИЛИЦА ЋУРЧИЋ

Опаљеник

Девићи-Вионица

СТЕФАН СТЕВАНОВИЋ

НЕМАЊА ГРОМОВИЋ

2. раз. Осоница

3. раз. Опаљеник

НЕВЕНА СТАНИЋ
Рокци-Међуречје

БОЈАНА ВУКОТИЋ
Глеђица-Братљево

МИЛКА ЂОКИЋ
Брезова

ПАВЛЕ ДУКАНАЦ
Осоница

МИЛИЦА ЋУРЧИЋ
2. раз. Деретин-Кушићи

СРЂАН МИЛИШИЋ
Луке

Ученици потписани плавом бојом нису прваци али први
пут су у Дому. Сви остали ученици су ученици првог
разреда. Ученици потписани црвеном бојом напустили
су Дом у новембру. Ученик потписан жутом бојом био
је у Дому од новембра до фебруара. Ученик потписан
зеленом бојом у Дому је од другог полугодишта.
ДЕЈАН РАЦИЋ
Деретин

ДОМСКЕ СВЕЧАНОСТИ 2018.
СЛАВСКИ КОЛАЧ

СА ГОСТИМА НА ДОМСКОЈ СЛАВИ

СЛАВЉЕНИЦИ

НАЈБОЉИ НАСЛОВ
МЕЂУ ЈЕДНАКИМА
Најбоља домска другарица
И ове године бирали смо најбољег друга и другарицу, као и
спортисту генерације. Када су другарице биле у питању, није било
много дилеме и неизвесности. Домци су одлучили да је најбоља
домска другарица у овој школској години Ана Драгојловић. Ана је
примерна девојчица у сваком погледу, добар ђак и активни спортиста – тренира атлетику. На другом месту по броју гласова домаца
била је Анђела Ћурчић, трећа је била Ана Ћировић, затим Кристина Стојковић и Андријана Боровићанин. То су пет најомиљенијих домкиња.

Домски друг
Код другова је било више неизвесности и уједначености међу пет
домаца са највише гласова. Тесно, али ипак први по гласовима домаца био је Драган Ђокић, други је Жељко Милетић, трећи Милан
Јеротијевић, затим следе Жељко Симовић и Бојан Бојановић. Е па.
другарице и другови, нека вам је срећно другарство!
Спортиста генерације 2019.
У избору спортисте генерације, од самог почетка пребројавања
гласова било је јасно да је то Милан Јеротијевић. Домци су били
скоро једногласни да је међу ученицима завршне године средње
школе најбољи спортиста Јеротијевић, голман нашег домског фудбалског тима.У овом гласању још десет ученика је добило гласове
од чега пет девојчица и толико и дечака, али разлика између првог,
најбољег Јеротијевића и осталих је заиста велика. Јеротијевић је
сам добио скоро дупло више гласова него сви остали заједно. Тако
је Милан Јеротијевић потпуно заслужено проглашен за спортисту
генерације ученика који ове године завршавају средњу школу.
Ученик генерације 2018.
Када је реч о ученику генерације, још је рано да за ову школску годину прогласимо најбољег, али прошле школске 2017/18. године,
што нисмо знали и могли објавити у претходном броју „Домчета“,
ученик генерације била је Исидора Љујић, ученица Гимназије из
Нове Вароши. Исидора је, поред одличног успеха у школи, била и
активна спортискиња. Док је боравила у нашем дому, играла је
веома успешно одбојку за ивањички одбојкашки клуб. У оквиру
обележавања Домске славе и Дана дома 2018. године, Исидора је
награђена одговарајућом новчаном наградом у складу са одлуком
Управног одбора установе.
Тако ће бити и ове јубиларне године. Ученик и спортиста генерације биће и новчано награђени. Награда ће им бити уручена у склопу обележавања домске славе и годишњице
Дома, а висину новчане награде одредиће Управни одбор.
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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ДРАГАНА ЂУРАШЕВИЋ
НАЈБОЉИ РЕЦИТАТОР

СЕЋАЊЕ НА АНГЕЛИНИНЕ
УСПЕХЕ

На Регионалном сусрету домова
ученика средњих школа у културноуметничком стваралаштву, одржаном у
Врњачкој Бањи, у категорији РЕЧ, поетски приказ, представило се 14 домова
из региона. Поред јаке конкуренције и
квалитетног наступа свих учесника, говорећи стихове песме Владислава Петковића Диса Међу својима, ученица
Драгана Ђурашевић показала се као
најбољи рецитатор у региону. Успеху је
допринела, осим квалитетног извођења,
оригиналност на сцени и свакако уметнички утисак који је оставила на жири.
Предстоји јој такмичење на републичком нивоу, које ће се одржати ове године
у Лесковцу.

Пре 10 година у нашем дому
становала је Ангелина Новитовић
из Добрача, општина Ариље. Ангелина је била ученица Гимназије,
веома вредна и вишеструко талентована. На Регионалним „Домијадама“ у културноуметничком
стварала-штву Ангелина је две године за редом побеђивала у категорији Поетски приказ, 2008. и
2009. године. Такође успешно је
презентовала наш Дом и на Републичкој „Домијади“, где је 2008. године освојила 3. место.
Било је то, дакле, 2009. године, у години јубилеја, као и ове
јубиларне године што нас је обрадовала Драгана Ђурашевић. Надамо се да ћемо у будуће чешће
освајати прва места на регионалним такмичењима, не само у Поетском приказу.

Драгана Ђурашевић у костиму
у којем је наступала на такмичењу

Ангелина Новитовић пред наступ на
Републичкој домијади 2009. год.
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У СУСРЕТ ОБЕЛЕЖАВАЊУ
ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА
НАСЛОВ

„70 ГОДИНА ДОМ У СРЦУ МОМ“

ДОМСКА ХРОНОЛОГИЈА КРОЗ ГОДИНЕ, БРОЈЕВЕ И ВАЖНЕ ЧИЊЕНИЦЕ
ПОРОЂАЈНЕ МУКЕ
•

•

•

•

15. марта, 1949. године, Срески народни
одбор доноси одлуку о оснивању Дома
ученика у привреди.
1. маја, 1949. године, у бараке на Вашаришту уселило се 30-ак првих ученика –
дечака.У баракама их дочекује Милорад
Мики Пантовић, који ће бити први и дугогодишњи економ. Дом ће понети име
Косте Рајовића, а први управник биће
Милутин Мићо Кривокућа.
Почетком августа 1949. године у дому је
смештено 44 ученика, међу којима и
једна девојчица.
У децембру 1949. године у дому станује
већ 68 ученика. На место управника долази Радивоје Мићо Петровић, који ће
остати управник све до 1973. године.
Милутин Мићо Кривокућа, први управник, сада постаје први и у то време
једини васпитач. У дому ради укупно 7
радника. Поред двојице наведених, ту
су још: Милорад Мики Пантовић, еко-

•

•
•

•

•

ном, Милорад Маркићевић, кувар, Момчило Цветковић, помоћни кувар, Милена
Куч, праља и Рада Симић, чистачица.
У јануару 1950. године у дому је већ 64
ученика. У баракама и даље нема ни
воде ни тоалета.
У јесен 1950. године број ученика се и
даље повећава и достиже број од 75.
У пролеће 1951. године у дому је 69 ученика, највише столара – 37 њих, па аутомеханичара, па обућара, конобара,
бербера и трговаца, а има и по један
кувар, бравар и кројач.
Те 1951. године већ је уследила и прва
сеоба. Домци се селе поново у бараке,
чији је власник било шумско газдинство
„Голија“, а које су се налазиле на месту
данашњег седишта Црвеног крста и
Службе за запошљавање.
Број ученика опада и у јесен 1951. године, у дому их је 50-ак, нема довољно
кревета, па они мањи спавају по двојица
у кревету.

Радни колектив крајем педесетих година
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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•

•
•

•

Нова сеоба уследиће после само годину
дана. Домци се 1952 године селе опет у
бараке, овога пута на Јелића пољу.
У фебруару 1953. године формиран је
одбор за изградњу новог дома.
1954. године дом се интегрише са интернатом Гимназије који је основан
1951. године. Нови назив је Дом ученика
у привреди и средњој школи.
1956. године први пут је формиран
Управни одбор као орган управљања
установом. Управни одбор је имао 5
чланова а први председник био је угле-

•

•

дни привредник Власто Парезановић.
Крајем 50-их година дом је премештен у
главну улицу и налазио се на месту данашњег седишта Комуналног предузећа. Објекти у којима ученици станују,
коначно више не прокишњавају и „зими
се више не дрхти од хладноће“.
У јуну 1960. године у дому станује 45
ученика. Месечна уплата по ученику је
5.000 динара. На место васпитача Милутина Кривокуће, који напушта дом, долази васпитачица Вера Бјелогрлић.

Састанак у дому 26. јуна 1960. године
•

ПОВРАТАК КУЋИ
•

•

•

1966. године, сеобама је дошао крај,
војска се исељава из Вашаришта и дом
се после 15 година враћа на своју првобитну и данашњу адресу.
1971. године у дому станује 58 ученика,
купатила још увек нема. Управник Петровић још увек чека и нада се бољим данима који никако да дођу.
Маја месеца 1973. године, дом губи статус правног лица, пошто се припаја
Школском центру. Директор школског
центра био је Зоран Велимировић а за
интернатски живот био је одговоран наставник Слободан Радовић.

ДОМЧЕ
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У периоду између 1972. и 1975. године у
дому је рекордан број ученика и креће се
између 100 и 130. У том периоду у дому
борави и око 50 девојчица.
1975. године дом се организује као посебна организација удруженог рада
(ООУР) у оквиру Школског центра, а за
директора се именује Слободан Радовић.
1976. године дом се издваја из Школског
центра и постаје поново засебна установа под називом Дом ученика средњих
школа „Браћа Симић“. Раздруживање
није спроведено до краја на правилан
начин, услед чега настају први проблеми
са имовинским односима.
БРОЈ 13

Васпитачица Вера Гавриловић са васпитаницима, седамдесетих
ЗАМАХ, ПАД И ОПОРАВАК
•
•

•
•

•

1977. године постојеће бараке се преграђују и, уместо великих спаваоница,
добијају се собе са 3 до 6 кревета.
1979. године од монтажних елемената
гради се већа кухиња и трпезарија.
У мају 1979. године завршен је обиман
пројекат новог дома, који је требало да
има површину од 2.775 метара и да буде
смештајног капацитета за 150 ученика.
1980. године на место директора дома
долази Милинко Божовић, који ће бити
директор до 1983. године, када се на директорско место враћа Слободан Радо-

•

•

вић.
1980. године, у јединствено интернатско
окружење, усељава се Друштвено предузеће „Графичар“, чиме се даље компликују имовински односи, а дом
почиње полако губити „пространство“
које је до тада поседовао.
Од 1983. године услови живота се побољшавају нешто бржим темпом него
до тада, захваљујући новом систему
финансирања из републичког буџета.
1989. године у дом је уведено парно
грејање на течна горива, услови живота
и рада се даље побољшавају, али се
број ученика нагло смањује.

Запослене у дому средином осамдесетих
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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•

•

•

Почетком 90-их година дом се прилично
сузио, скратио, смањио. У непосредном
окружењу дома, на некада јединственом
школском и интернатском комплексу,
сада егзистира неколико предузећа.
Поред „Графичара“, ту су и Ивањичка
задруга, која потом постаје „Ивањица
компани“ и „ДОРА“. Услови живота и
рада у дому се побољшавају на рачун
отуђења имовине дома.
У марту 1992. године у дому станује
само 27 ученика, од чега 6 девојчица.
Смањио се и број запослених са 11 на 8.
У пензију су крајем претходне и те године отишли васпитачи Вера Гавриловић, Југослав Петровић и Живорад
Дмитрић. У дому, као и током првих година његовог постојања, ради само
један васпитач.
1992. године дом мења име у Дом ученика средњих школа Ивањица, које и
данас носи. Формиран је поново
управни одбор као орган управљања
установом Председник је Витомир Лазо-

•

•

•

•

•

вић.
3. фебруара, 1993. године, изгорео је
један од смештајних објеката са ученичким стварима, гардеробом, књигама и
школским прибором и са свим смештајним инвентаром. Срећом није било
повређених.
1995. године, после 5 година, број ученика у дому је поново преко 50, тачније
56 њих на почетку школске године. Почиње постепена консолидација. У току је
градња новог објекта кухиње...
1997. године у домском парку је асфалтиран спортски полигон. Ученици добијају услове за бављење спортским и
рекреативним активностима.
1998. године број ученика се повећао на
60. У дому ради поново двоцифрен број
запослених, њих 10, од чега су поново и
3 васпитача.
1999. године завршена је вишегодишња
градња и делимично опремање објекта
кухиње, а у септембру је стављен у
функцију.

Домски кошаркаши, деведесетих
ДОМЧЕ
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На свечаности поводом 50 година дома 1999. године
НОВИ ВЕК И БОЉИ ДАНИ
•
•

•

•

•

•

У фебруару 2002. године дом је добио 5ог по реду директора. Након Милутина
Кривокуће, Радивоја Петровића, Милинка Божовића и Слободана Радовића,
вршилац дужности директора, након одласка овог последњег у пензију, постаје
Горан Боторић.
2002. године урађена је нова систематизација послова. Број радника се повећао
са 10 на 14. Дом по први пут добија секретара и шефа финансијске службе која
је формирана овим актом. Као нови радници запослени су још и домар и помоћни радник у кухињи.
Године 2003. установљена је и домска
слава Св. Ћирило и Методије, која се
обележава уједно и као дан дома 24.
маја.
2003. године у дому је први пут урађен
видео надзор. Исте године урађена је и
реконструкција котларнице и замена
котла, те се са грејања на течна горива
прешло се на грејање на чврста горива.
Изграђена је и надстрешница за складиштење огревног дрвета. У дому је коначно топло у свим просторијама.
2003. године број ученика се изненада
смањио, са 60 пао је на 54 на почетку
школске године, али то је уједно била и
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последња година са мањком ученика.
2004 године адаптирана су купатила у
обе спаваонице. Адаптиран је и један
део помоћног објекта, чиме су добијене
просторије за архиву, помоћну вешерницу и први пут учионица за информатику.
2005. године врше се даље разне преправке и поправке на објектима и просторијама у циљу побољшања услова
живота и рада у дому. Број ученика
после дужег времена поново је преко
60. На смештају се наредних година налази 63 ученика, приближно истог броја
дечака и девојчица.
2006. године урађена је термоизолација
и фасада на објекту кухиње и извршено
је ново асфалтирање игралишта.
2007. године, први пут у дому је изграђена хидрантска мрежа. Набављена је
по први пут и машина за сушење веша
и купљен је путнички ауто за службене
потребе. Изграђен је и први летњиковац
у домском парку и уведен је први пут интернет за потребе ученика.
Од 2007. године излази и домски лист
„ДОМЧЕ“. Извршена је допуна Правилника о систематизацији и у радни однос
су примљена још два радника обезбеђења, тако да је број запослених од тада
16 радника.
ИВАЊИЦА

И свечано и радно – уочи домске славе 2006. године
•

•

•

•

2008. године изграђене су громобранске
инсталације на сва три објекта. Изграђена је те године и септичка јама, пошто
проблем канализације није био решен
до тада. Исте године у домском парку је
изграђен још један летњиковац и извршена је адаптација просторије за слободне активности ученика. У домском
дворишту све је више цвећа и зеленила.
2009. године изграђен је мањи монтажни објекат за потребе портирнице.
Уграђени су клима уређаји у кухињи,
трпезарији и магацинима намирница.
Замењени су подови у учионици и канцеларијама, преграђивањем учионице
добијена је још једна соба за смештај
ученика. Ове године проширено је купатило у женској спаваоници и тако је повећан број умиваоника, туш кабина и
WC-a, чиме су знатно побољшани
услови за одржавање хигијене.
У 2010-ој години, замењени су прозори
на објекту за смештај ученика, изграђен
су трем испред улаза у спаваонице и
гардероба за потребе кухињског
особља.

ДОМЧЕ

•

У 2010-ој години бележимо и највеће интересовање за дом међу ученицима за
последњих 20 и више година. Смештајни капацитет ове године био је 62
места, а заинтересованих ученика за
дом је било око 80.
Период од 2006. до 2010. је период са
интензивним развојем и највећим улагањима. У овом петогодишњем периоду
финансијска улагања у развој и модернизацију установе износила су преко 17
милиона динара, или око 200 000 евра.
САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ

•
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2011. године адаптирана је још једна
просторија у помоћном објекту за потребе вешераја и набављена је још
једна машина за прање веша. Домска
трпезарија је добила свој мокри чвор, а
државна и домска застава су добиле
своје јарболе на којима се поносно и достојанствено вијоре. Од 2011. године
установили смо награђивање ученика и
спортисте генерације.
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•

•

•

•

2012. године у пословању установе уведени су међународни стандарди ХЦЦП
систем који се односи на безбедност
хране и СРПС ИСО 9001 који се односи
на управљање квалитетом и на укупно
пословање установе, односно цео процес смештаја, исхране и васпитања ученика средњих школа.
2013. године проширен је и асфалтиран
прилазни пут ка дому, око смештајног
објекта са предње и бочних страна је
урађен тротоар. Ове године је преграђена сала за слободне активности, чиме
је добијена још једна соба с купатилом
за смештај ученика. Смештајни капацитет је повећан на 68 места. Ове године
домци имају најбољи школски успех у
последњих бар 25 година. Преко 75%
ученика је са одличним и врло добрим
успехом.
У 2014. години на објекту кухиње са
трпезаријом је замењена столарија и
урађени су бројни други радови мањег
обима. Ова година је рекордна по броју
одличних ученика, има их 25 или 39%.
Били смо и успешни домаћини Регионалне „Домијаде“ у кошарци и шаху. Ове
године у мају Србију су погодиле катастрофалне поплаве уз људске жртве.
Због тога домска слава је обележена
скромније него иначе.
2015. године извршена је реконструкција крова и препокривање највећег
смештајног објекта. Цреп, који је био у
веома лошем стању, замењен је покрив-

Васпитачи 2007. године

•

ком од алуминијумског лима. На истом
објекту је урађена и термоизолација и
нова фасада. Објекат је добио нови
лепши изглед.
У нашем непосредном окружењу егзистира и Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особама. Под
истим кровом налази се и столарска радионица средње Техничке школе. На
месту некадашњег „Графичара“, послује
предузеће „Хемаг“, као и једна столарска и једна кројачка радионица. Ту су
још предузеће „3. Март“ које се бави откупом шумских плодова и предузеће
„Лидертекс“, које се бави производњом
чарапа.

2008. године у дому се играо и тенис
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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•

•

2016. године замењен је котао за
грејање, извршена је реконструкција
крова и замена црепа на средишњем
делу помоћног објекта. На истом објекту
су замењени дрвени прозори новим алуминијумским и урађена је термоизолација и нова фасада. Поред ове зграде
урађен је тротоар, а предузеће „Лидертекс“ финансирало је и ново асфалтирање улице у дужини целог овог објекта.
Цео домски екстеријер, комплетно непосредно окружење, завршетком ових радова добило је сасвим нови изглед. Све
три домске зграде сада су у одличном
стању. Проблем који једино остаје је тај
што нам се праве подземне влаге у два
старија објекта.
2016. године осавремењен је постојећи
видео надзор, повећан број камера и
уведен је поред васпитачке канцеларије
и у портирници. Изашао је и десети,
јубиларни број домских новина.

•

2017. године у помоћном објекту је изграђен један мокри чвор – купатило за
потребе две собе, а вода је уведена и у
њих. Од ове године 17 ученика је смештено у 4 собе са купатилима, чиме су
унапређени услови смештаја. Такође
једна шестокреветна соба је монтажном
преградом претворена у две собе, од
којих је једна двокреветна, а друга трокреветна. Услови смештаја су поправљени и заменом подова у ходницима
обе спаваонице. На згради кухиње је извршена санација фасаде. На портирницу је уграђена светлећа реклама, те
знамо и које је време и која је температура. Око објекта кухиње и смештајног
објекта, на страни уз парк, изграђени су
камени тротоари. Споља је све сређено,
недостаје нам једна фонтана. Изнутра
увек има шта да се преправља и поправља.

Запослени 2010. године
•

•

2017. године смештајни капацитет је повећан за још два места и сада износи 70
кревета. Имамо највећи број ученика још
од 1988. године.
2018. године изграђен је топловод којим
је помоћни објекат, који се до тада грејао
на струју, повезан у заједнички систем
грајања са остала два објекта који се

ДОМЧЕ

греју на чврста горива – дрва. Као и претходних година, извршене су набавке и
замена значајног дела старе опреме,
како у кухињи, тако и у спаваоницама и
канцеларијама. Извршена је (након
2015-е) друга ресертификација примене
стандарда ХЦЦП и СРПС ИСО 9001.
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Пролећно чишћење и распремање 2012. године
•

Од 2018. године имамо већ петог новог
радника, након одласка економа у пензију. У пензију су у претходних неколико
година отишли: Милица Ранђић, главна
куварица, Антоније Пајовић, радник
обезбеђења, Младомир Аџић, домар,
Добринка Аџић, васпитачица и Вукоман
Величковић, економ. Радни колектив је
значајно освежен и подмлађен, а радне

•

навике су остале исте.
2019. година, април. У дому се налази
70 ученика смештњених у 17 соба. Девојчица је 38 а дечака 32. Цена смештаја и исхране коју ученици плаћају је
5.358 динара месечно. У дому ради 16
радника, 8 жена и 8 мушкараца. Код нас
је будућност већ почела. Дођите у НАШ
ДОМ да се уверите.

И већ смо у априлу 2019. године – сликање после вечере
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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ИВАЊИЦА

ОДЛОМЦИ ИЗ СЕЋАЊА
БИВШИХ ДОМАЦА,
НАСЛОВ
ОБЈАВЉЕНИХ У ДОМСКОЈ МОНОГРАФИЈИ

„СВЕ НАШЕ ГОДИНЕ“ ИЗ 2004. ГОДИНЕ
Лазар Каплановић

дељног поподнева скупили око мајстора,
који је из вароши дошао да га прикључи. Из
кутије се разлаже музика, па онда неки
говор, па опет музика. Питам мајстора на
ком принципу ради. Одговара ми: „Путем
радио таласа. Овај точкић се окреће и налазе радио станице.“ Тек, један глас из
групе, која је око мајстора, огласи се: „
Мајторе, нађи моју Остатију, да чујем шта се
тамо ради.“ Сви смо прснули у смех. Тако је
онда било.
Како да заборавим своје пожарчење
у једној глувој, јесењој ноћи у којој сам се
„прославио“? Запала ми трећа смена, од 2
по поноћи до 4 часа. Напољу грми, киша
лије као из кабла, шетам ходником поред
гробља које је на пола корака. Чини ми се
да отуда нешто светлуца и да се неке сенке
крећу. Срце хоће да искочи, преплашио сам
се, убрзано дишем. На сваких 10 минута
гледам на сат, имали смо неки железничарски. Кад је прошао први сат мог пожарчења,
узмем га па дотерам на четири сата, кад би
требало да истекне моје време. Пробудим
последњег пожарног, мог друга Павла Рацића и одем на спавање.

Код тетка Савете сам становао све
до одласка у Дом ученика који је своје
прве станаре примио 1. маја 1949. године.
Како рекох, био сам прва генерација.
Били смо у напуштеним војничким баракама у Вашаришту, до самог гробља. Мићо
Петровић био је управник, васпитач Мићо
Кривокућа, звани Ширет, Милорад Пантовић, економ, Маркић (Маркићевић) кувар. О
свима њима може се говорити само
најлепше. Управник - правичан, озбиљан и
строг, тек дошао са одслужења војног рока.
Другачије није могао и да је хтео, јер
држање дисциплине је било неопходно с
обзиром на узраст и састав домаца. У почетку је била слаба храна, чак смо један дан
бурно негодовали на немар тадашњих власти. После тога ситуација се побољшала.
Сећам се, прошло је месец дана од
усељења, добили смо радио апарат, многи
од нас су то „чудо“ од технике први пут видели. Нашем одушевљењу и радовању као
да није било краја. Сви смо се једног не-

ЗДРАВЉЕ ЈЕ БИЛО НАЈПРЕЧЕ, А НЕ МОДА КАО ДАНАС!
ДОМЧЕ
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На предлог школе, као једном од најбољих
ђака, Срески савез ме је у лето 1949. о свом
трошку послао на летовање на Палић. Синдикална подружница ми одреди и џепарац
који је износио 3000 динара. Ја сам одбио
говорећи да је много, а благајник ми рече: „
Ако све не потрошиш, а ти врати.“ Када сам
се вратио са летовања, следећи дан благајнику сам однео 2000 динара. Био је
страшно изненађен. Наредне године награђен сам боравком на Брачу, пуних 30
дана.Када сам завршио школу, напустио
сам и дом који је био, не само за мене, велика животна школа.

ред, постојала су дежурства, радила се
фискултура. У строју смо у рано јутро полазили на посао. Захваљујући нашем васпитачу Мићу Кривокући, био је организован
културнозабавни и спортски живот.

Раде Вујовић
У почетку ми је тешко падао рад у
предузећу јер је физички био тежак, а опет
тешко сам се навикао и на домски живот.
Све је било као у војсци, испрограмирано.
Зна се кад устајеш, кад лежеш, кад на
посао, кад у школу и све у строју. На послу,
мајстор се морао беспоговорно слушати, а
занат смо крали очима. Мајстор ти или
нешто покаже или не покаже. Тек у трећој,
завршној години, поклањали су нам већу
пажњу.
У оквиру дома био је организован и
врло развијен културнозабавни и спортски
живот. Тако нам је било лакше да пребродимо строги режим свакодневних обавеза.
Тако смо увече обавезно морали да слушамо вести преко Радио Београда, политичка предавања.

Синиша Вујовић
Следеће године сам примљен у Дом
ученика у привреди, тачно 1. Маја 1949. године, нас тридесетак је дошло у бараке у
Вашариште. Сећам се, одржана је и мала
свечаност.
Живели смо у више него скромним
условима, тек толико да нам киша не лије
низ врат.
Живот је био онако војнички, знао се

СПАВАОНИЦЕ СУ БИЛЕ ОГРОМНЕ, А НЕ КАО ОВИ СОБИЧЦИ ДАНАС
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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Душан Обреновић

Дому. Ако ме сећање не вара, тада је месечна цена боравка износила 4.200 динара.
Отац није могао редовно, заправо за дуже
време, да плати за мене боравак. Из дома
су стизале опомене, једна, друга, трећа и
четврта - црвеном оловком три пута подвучено. То је значило да ће ускоро доћи
тужба.
И најзад, отац је донео најтежу одлуку, мора да се прода крава, једина коју
смо имали и да се вишемесечни дуг намири. Продата је крава, плаћен дуг и од
остатка новца купљене су две овце. Када је
прошла зима, напустио сам Дом и наставио
са пешачењем.

Од 1954. године, био сам на месарском занату у Ивањици, у предузећу
„Јавор“, код познатог мајстора Миша Софинца. Сваки дан сам долазио из свог села
Лука. Касапница је почињала са радом око
4 сата ујутру, те сам од куће морао поћи по
мраку, а тек сам имао 14 година.Тако сам
ишао и враћао се више од годину дана. У
кући нисмо имали сат, али мајка је непогрешиво знала време за буђење и полазак. Међутим, у другој години школовања била је
велика зима и било је немогуће ићи и
враћати се у истом дану. У кући су се договарали да три-четири месеца станујем у

ОВАКО СУ ИЗГЛЕДАЛЕ ПЕДАГОШКЕ АКТИВНОСТИ, А НЕ ОНАКО КАО ДАНАС!

Грујица Милинковић

Сећам се, било је столара, бравара,
трговаца, ковача, фризера, кројача, па чак и
седлара. Учити и редовно ићи на изучавање
заната, није било лако. Сваког радног дана
имали смо теоријску наставу и обавезну
праксу. Уствари, то је било пуно радно
време и радило се раме уз раме са многим
мајсторима. Поподне се ишло у школу и
остајало до касних вечерњих сати. Многи од
нас су, до предузећа, до својих радних
места, ишли и по неколико километара
сваки дан, слабо одевени и обувени.

Колико се сећам, вода и WC су били
напољу, мислим да није било никаквог купатила, али је и поред свега, чистоћа била на
завидном нивоу. Храна је била скромна. Међутим, ако се има у виду да је месечна цена
смештаја и хране коју су родитељи плаћали,
била скоро симболична (ја сам се, на пример, сам издржавао плаћајући од месечне
зараде коју сам добијао у предузећу у коме
сам изучавао занат), онда ни храна није
могла бити разноврснија и у већим количинама.
ДОМЧЕ
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Милосав Вукашиновић Вукас

Економ дома био је Милорад Мики
Пантовић који је сав свој живот посветио
дому и ученицима, као да смо његова породица. По природи тих, онижег раста, врло
приступачан, па се на почетку чинило да
смо већ дуго времена са њим. Знао је он
свако име и презиме и одакле је ко. Вероватно да је добро познавао Моравички крај.
Дуго година је Мики провео на свом радном
месту обављајући улогу набављача - економа, без и једног проблема, што се могло
узети као редак пример.
Куварице су биле Милка Ћировић и
Миља Куч, а вешерка Душанка Бушатлија.
Сви смо се надали четвртку или недељи, када ће за ручак бити крофна као
слаткиш.
Док је вода за пиће, умивање и
прање ногу пред спавање била у дворишту,
старији ученици су себи дозвољавали луксуз: давали су крофну онима који их изнесу
уз стрме степенице кад увече оперу ноге.

Радивоје Мића Петровић је био
управник Дома ученика. Крупан човек, оштрих црта, бујне косе, одавао је лик врло смиреног и стабилног човека. Он се оваквим
ставом одмах наметнуо нама ученицима,
стварајући правилан однос између њега и
нас. За све време није подигао тон, све проблеме је решавао упуштајући се у њих до
танчина. Верујемо да је мало ко направио
два пута исту грешку јер га је било срамота
ићи на разговор са управником.
Његова десна рука био је васпитач
Милутин Мићо Кривокућа. По природи
миран, по изгледу приступачан, одмах је
успео да му се ученици поверавају. Много
пре него што смо и помислили, он је о нама
имао потпуну слику, можда зато што му се
и није знало радно време. Било га је свугде
и у свако доба. Јутром би нас будио на рано
устајање, а ноћу проверавао да ли је свако
у свом кревету.

СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ СЕ ПОСВЕЋИВАЛА ВЕЛИКА ПАЖЊА,
А НЕ МОБИЛНИМ ТЕЛЕФОНИМА КАО ДАНАС!
Пракса се обављала по предузећима, или код приватних послодаваца,
од 6 до 12 часова за све струке (столаре,
трговце, браваре, зидаре, коваче, опанчаре,
фотографе, текстилце, кројаче, аутомеханичаре, брице, посластичаре и месаре). Велики број ученика је дневно прелазио 8 до
10 километара од дома до предузећа, и то
сваког дана осим недеље. Већина је имала
лошу обућу и одећу, па се то одражавало на
чешће побољевање од назеба. Радионице
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

су биле ујутру хладне, а касније загушљиве,
јер није имало вентилације.
Директор школе је био Милорад
Јевремовић, који је предавао два до три
предмета, а и остале ако је неко од наставника био одсутан. Сада се већ није могла
повући граница између дома и школе. Све
се некако испреплитало. Постали смо нераздвојни. Питање је где је директор школе
више времена проводио, у школи или дому.
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их једног дана, скоро ненајављених. Стигоше са фотоапаратима и микрофонима за
снимање.
Гости су задовољно спковали инструменте и направили једночасовну емисију, кој је названа „Они знају шта хоће“.
Били смо веома радосни, и ученици, и наше
руководство.
Читаоцу ће изгледати да и није било
тешко бити становник Дома ученика у привреди. Није баш тако. Није било лако првим
генерацијама које су на праксу ишле у
строју, а у строју се ишло у биоскоп и било
где кад крену. Није било лако ни наредним
генерацијама јер је смештај био – 20 и више
људи у једној соби, где се сушила одећа, а
највише та проблематична обућа, са увек
мокрим чарапама.

Драмска секција је привукла велики
број чланова. У Ивањици је постојао КУД
„Мико Велимировић“, друштво које није
било много активно. Ту празнину искористило је наше руководство са васпитачем
Милутином Кривокућом и директором
школе милорадом Јевремовићем.
Са много љубави и сигурности у
себе и своје ученике, руководство се упустило у тако озбиљан позоришни комад
какав је „Станоје Главаш“, а изведен је пред
700 посетилаца у сали хотела „Моравица“.
Дом и школа преузимају тако главну улогу у
културном животу Ивањице.
Свако добро се далеко чује, па су
наши резултати стигли у многе градове захваљујући Радио Београду. Чули су из ове
куће за чудо које постижу Дом и ШУП и ето

НА ПРАКСУ СЕ ИШЛО СВАКОГ ДАНА А НЕ ЈЕДНОМ СЕДМИЧНО, КАО ДАНАС!

Влајко Тодоровић

време за повечерје, односно за полазак на
спавање.
Тада смо учили да плешемо, у чему
су нам помагали наши васпитачи, најчешће
Вера Бјелогрлић. Учили смо се лепом понашању, грађанским манирима. Сећам се,
када су биле јавне игранке, наплаћивале су
се улазнице које смо продавали Славко Михаиловић и ја. Од проданих улазница куповали смо нове грамофонске плоче и тако
обогаћивали нашу дискотеку.

Настава у школи почињала је у 15
часова и завршавала се у 19 и 30 часова.
Била је срећа да смо тада становали у
центру вароши, у главној улици, па смо на
време ситзали. После вечере је било обавезно учење, са одморима које смо користили за играње шаха, или смо слушали
музику са грамофона. У 21 час било је

ДОМЧЕ
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Како да заборавим одласке на ноћне игранке у обижња села (Бедину Варош,
Црњево, Шљивиће, Шуме, Буковицу)? Наравно да нам је то било забрањено, али кад
наступи повечерје и васпитач оде, ми смо
прескакали преко ограде и одлазили.
Враћали смо се готово у праскозорје, нешто
раније од куварица које су долазиле у че-

тири сата изјутра. Догађало нам се неколико пута да нас у ходнику сачека васпитач
који је некако сазнао за нашу ноћну пустоловину. Стизале су нам одмах и „похвале“,
вишедневно дежурство у кухињи. Цепали
смо дрва, љуштили кромпир, чистили учионице или wc.

ОВАКО ЈЕ СКРОМНО ИЗГЛЕДАЛА ДОМСКА ЗГРАДА,
А НЕ "НАКИНЂУРЕНО" КАО ОВО ДАНАС!

Љубиша Богдановић

Предраг Аџемовић

Најтеже нам је падало рано повечерје, одлазак у кревет већ у 21 час. Никоме
се не спава јер живот у вароши још ври, девојке се шетају улицама... Зато смо се свакојако сналазили да заобиђемо строги кућни
ред како бисмо побегли у град. Васпитачица
Вера погаси светла, претходно све провери
и ми лепо чујемо кад је већ на улици и полако се удаљава. Тада креће забава у соби.
Често се догађало да се, чувши буку, врати
натраг. Али ми је чујемо јер иде преко шкрипавих дрвених степеница и потпуно се умиримо.
Иначе, често мо имали игранке у
нашим учионицама, долазиле су нам другарице из школе, девојке из града, а понекад
и гимназијалке. Грамофон се „усијавао“,
плоче су нам доносили из града. Тих година
твист је био у великој моди, па смо се из петних жила трудили да га одмах научимо.
Вежбали смо пред игранку и то у свакој прилици, док чистимо учионицу, или док ложимо пећ.За нас је било много важно да се
покажемо на игранци.

Мићо Ширет био је васпитач и друг,
догађало се да је остајао међу нама и по 18
сати. Научио нас је шаху. Био је глумац на
гласу у вароши, много нам је помагао у
дрмској секцији. Саветовао нас је и учио
како да се понашамо према људима, према
друговима, у школи и на пракси. Кад би се
неко од нас разболео, знао је да остане до
дубоко у ноћ, или би сваки час долазио да
обиђе малог болесника.
Управник Мићо Петровић је, мени и
другима, остао у сећању по изузетно коректном односу према ученицима и по правичности. Више је био неупадљив, а толико
користан, посебно као координатор између
особља дома и Школе ученика у привреди.
Нашем управнику и васпитачу могли смо
све рећи шта нас мучи. И они су имали велико разумевање за нас сеоску децу, која су
углавном потицала из сиромашних кућа и
којима није било лако да нађу и дају новац
за становање у Дому.
С oбзиром да смо радили на пракси,
ми смо као ученици примали од својих предузећа плату, у првој години - 500 динара, у
другој – 2000 динара и у трећој – 3000 динара, а смештај у дому коштао је 3500- 4000
динара.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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ИНВЕСТИРАЊЕНАСЛОВ
У РАЗВОЈ ДОМА У 2018.
И у 2018-ој години уложена су значајна средства за побољшање услова живота и рада у дому, одржавање и развој
установе. Највећа и најважнија инвестиција била је изградња топловода, односно
повезивање грејања у јединствен систем,
пошто је загревање помоћног објекта било
одвојено од грејања друга два објекта и
обављало се претходно на струју. Завршетком ових радова обједињен је систем грејања у сва три домска објекта и
обавља се на чврста горива – дрва. У помоћном објекту је остављен и алтернативни систем грејања на струју. Ова
инвестиција ће посебно добити значај ако,
као што очекујемо, кроз неколико година
пређемо на загревање објеката на гас.
Вредност ових радова износила је
1.638.481 динара, од чега смо преко Министарства просвете, Сектора за ученички
и студентски стандард, добили посебна
средства за ову намену у износу од
1.512.078 динара, а разлику у износу од
126.403 динара финасирали смо из сопствених прихода – вишка прихода из ранијих година. Поред овога, додатно је још
у поправке и одржавање грејних инсталација уложено 42.812 динара.
Молерско-фарбарски радови (метална ограда око домског парка, летњиковци и надстрешнице) износили су
174.000 динара.
У радове на електроинсталацијама
у претходној години уложена су средства
у износу од 140.938 динара. Највећи део
ових средстава уложен је у замену постојећих светиљки „лед сијалицама“, а
због уштеда у потрошњи електричне енергије.
Вредност лимарских и радовнкрову
износила је 136.000 динара (окотларници,
солбанке, заштитни оквири и решетке на
прозорима са комарницима и др.).
У помоћном објекту, у којем се
један део користи и као смештајни простор, извршена је адаптација једне петокреветне
собе
са
купатилом.
Керамичарски, молерски и столарски радови у овом простору износили су 60.000
динара.

Изградња топловода кроз домски парк
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Радови на водоводу и канализацији (хидранти, сифони, водоводна црева и др.) износили су 46.285 динара
И на крају, у разне ситније поправке
и радове на одржавању објеката уложена су
средства у износу од око 70.000 динара.
Тако је укупно у радове на текућем
одржавању објеката и унапређењу њихове
функције у 2018. години уложен износ од
око 2.310.000 динара.
У поправке и одржавање постојеће
опреме уложено је још 372.000 динара, па
је укупан износ средстава на одржавању
имовине (објеката и опреме) у 2018. години
био око 2.682.000 динара.
Када је реч о набавци нове опреме у
2018 години извршене су набавке у вредно-

сти од 448.000 динара и то:
• расхладни орман – 214.560 динара
• мини бар (фрижидер) – 20,170 динара
• стерилизатор ножева – 31.104 динара
• месарски пањ – 29.990 динара
• рачунари, 3 ком. – 81.000 динара
• мултифункцијски штампач – 17.500 динара
• музички уређај са звучницима и микрофонима – 51.996 – динара
• књиге – 13.630 динара
Тако је укупно у 2018. години за одржавање и развој дома уложено 3.130.000
динара. У поређењу са 2017-ом годином,
улагања у претходној години била су већа
за око 340.000 динара.

Радови на прилазу Дому – решавање проблема са кишном канализацијом
– радове финансирало предузеће „3.март“
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
СЕЋАЊЕ НА ЈУНАКЕ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ
РАТОВА ИЗ ИВАЊИЧКОГ КРАЈА (1912-1918.)
ДУШАН ПУРИЋ
ПОСЛЕДЊИ ЈУРИШ БЕСМРТНОГ КОМАНДАНТА
СА МАЧКОВОГ КАМЕНА
Битка на Дрини, која је вођена од 8. септембра до почетка новембра 1914. године, на фронту дугом око 170 километара, убраја се
међу најжешће и најкрвавије које је српска војска водила у Првом
светском рату. Врхунац драме, невиђеног херојизма и велике погибије одиграо се од 19. до 22. септембра на Мачковом камену.
Четврти ужички пешадијски пук “Стеван Немања“ првог позива
остао је десеткован на крвавом разбојишту. Раног преподнева 22.
септембра, пре једног века, на вечној стражи остао је и његов
командант, Ивањичанин Душан Пурић. Био је то његов последњи
Пише
Емилијан Протић јуриш и одлазак у легенду и историју.
Блистава војничка каријера. Душан Пурић је рођен
1873. године у Ивањици, у занатлиској породици. Његови
преци су се доселили у варошицу 1850. године из Радијевића,
заселак Драмановићи, општина Нова Варош. Деда Радован
је био терзија, а отац Милан окренуо се кројачком занату и
трговини, коју ће после преузети Душанов старији брат
Живко. Душан је детињство провео и основну школу завршио
у родној Ивањици. Даље школовање је наставио у Београду
и после шестог разреда гимназије уписао се на Војну академију у Нишу, коју је са врло добрим успехом завршио 1894.
године и као млад потпоручник војничку каријеру започео у
трупној служби. После три године, ступио је у Вишу војну академију, коју је такође успешно
завршио 1899. године. Постављен је на дужност командира пољске батерије у Ћуприји. У
овој поморској вароши остао је годину дана. Враћен је потом у Београд, у Генералштаб,
на даље усавршавање. После две године, завршни испит је положио са одличним успехом
и 1902. године унапређен у генералштабног капетана. Затим је упућен у Француску на шестомесечно усавршавање и упознавање војних доктрина. После повратка у земљу, постављен је за помоћника начелника штаба Дринске дивизије са седиштем у Ваљеву. Убрзо је
унапређен у чин пешадијског мајора и постављен за команданта батаљона, најпре у XVII,
а затим у VI пуку.
Први балкански рат Пурића је затекао на дужности у Дринској дивизији првог позива
где је обављао генералштабне послове. Кад је започео рат са Бугарима, на свој лични захтев упућен је на бојиште. Виша команда га је послала у Топлицу за команданта Пешадијског пука „Књаз Михаило“, првог позива, који ће се у судару са Бугарима у потоњим
биткама прославити, а због беспримерног херојства војника, непријатељ ће га назвати
„Гвоздени пук“. Иако је кратко време провео на овом положају, Пурић се прочуо по својим
способностима и личној храбрости. Из Другог балканског рата вратио се са чином потпуковника. Одмах одлази за команданта Четвртог пешадијског ужичког пука „Стеван Немања“ првог позива, који се тада налазио у Новом Пазару. Са својим Ужичанима ушао је
у Велики рат1.
1

Душан Пурић, некролог објављен у „Ратнику“ 1926. године, потписан иницијалима Ж.С.П.
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Сваки камен Мачковог камена је обојен
црвено. У саставу пука били су војни обвезници из
ужичког, златиборског, ариљског, моравичког, пожешког
(под командом Душана Пурића борио се и Петар Лековић, први народни херој Југославије) и рачанског
среза. Већ у првим сударима у августу код Вишеграда,
Ужичани са својим командним кадром показују велику
храброст и жељу да се одупру надмоћнијем непријатељу. Постижу и прве борбене успехе. Велика је
сила, међутим, ударила на малену Србију. Пук у првој
половини септембра добија хитну наредбу да се пребаци ка Ваљеву јер, ако град падне непријатељу у
руке, последице ће бити несагледиве. Усиљеним маршом који траје четири дана, пук је стигао и упутио се
одмах на положаје на простор Мачковог камена. Комндант Пурић је већ на Рожњу где извиђа терен и
спрема се за борбу.

Спомен плоча у крипти цркве у
Крупњу

Четврти пешадијски пук на челу са Душаном Пурићем на Мачковом камену
ФОТО: Википедија
Учитељ Сима С. Поповић, један од преживелих учесника, овако описује борбу на
Рожњу и држање свог команданта: „Како који батаљон излази на Брдо, Пурић му даје правац напада. Командант стоји огрнут пелерином као бор на брегу, а поред њега, као на дефилеу, пролазе батаљони у стрељачком строју. Само што је музику заменила зука куршума
и прасак шрапнела. Гледамо команданта као у чуду и дивимо се оноликој његовој куражи,
која прелази у дрскост и не знам како да је окарактеришем. Дође ред и на наш батаљон.
Још позади брега развисмо се у стрелце и сређени, знамо да нас он горе чека... Наилазимо
поред Пурића који стоји на чистој висоравни. Зрна стално фијучу и зује, шрапнели праште
изнад нас, војници се окрећу, гледају команданта, па међусобно разговарају: „О Боже, шта
овај човек ради, изгубиће главу да сто живота имаде"2.Те ноћи Аустријанци су се повукли
са Рожња“.
2

Споменица, Мачков камен, приредио Александар Ђурђев, Крупањ, 1999.
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Наш велики песаник, Ужичанин Љубомир Симовић, у својој књизи Ужице с вранама
исписао је незаборавне странице драмског и лирског звука: „Окићен цвећем, са цветовима
георгина, хризантема и невена на капама и цевима пушака, певајући, кроз улице препуне
народа (Ваљева н.н.) који га испраћа, пук одлази на положаје на Рожањ. На Рожњу, обе
артиљерије, и српска и аустроуграска, не штедећи гранате, разносећи букве, брезе и храстове и раскопавајући земљу, туку једна по другој, по рововима и по пешадијама. Аустријанци четири пута јуришају на српске положаје на Малом и Великом Рожњу. Два пута
чак успевају да запоседну Мали Рожањ који гори, али га упорни Пурић оба пута збацује и
враћа натраг,у ровове из којих су кренули.“ Михаило Вељашевић, борац IV пука, родом из
Севојна, са искреним дивљењем сећа се свог ратног комаданта и његове туге за изгинулим
ратницима:

Лешница - Стрељање деце од 13-15 година пред очима родитеља
У борбама на Мачковом камену, с једне велике стене која је на линији аустријских
ровова, Аустријанци не пуцају. Десетини сам рекао да ћу се ја пребацити до ове стене, па
ако будем успео да се попењем на стену, онда нека се један по један пребацују.“ Срећа и
вештина, као и велика прибраност, били су на његовој страни. Горе, на стени, није било
непријатељских војника, а иза стене је била огромна стрмина. Вељашевић наставља своју
причу: „С леве и десне стране, у недоглед су се простирали аустријски ровови пуни војника.
На мој знак, моја десетина почела се пребацивати на стену. У том преласку, од једанаест
војника, шест су били погођени. Нас шест осули смо паклену ватру на непријатеља. Били
су у безазленом положају. Почели су подизати беле прљаве марамице у знак предаје. У
том су стизали и наши стрељачки стројеви.“
Пурић је затражио да види војника који се први попео на стену и својим подвигом
био пример својим друговима. Михаило је стао пред свог комаданта који га је упитао колико
му је војника погинуло у пребацивању на стену. Одважни Михаило је одговорио да их је
погинуло шест. Тада је комадант зграбио руком своју косу и ишчупао један прамен с узвиком: „Јаој, моја мајко!... Хвала ти, војниче, на твоме јунаштву, али више волим ових наших
шест војника него стотине заробљених Шваба!“3

3
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Последња комадантова заповест. Од 19. до 22. септембра читаво ратно поприште је у пламену, на Мачковом камену је дошло до најкритичније границе, бити или не
бити. Аустријанци, 21. септембра нападају са три бригаде које су у саставу XVI корпуса.
Четврти пук успешно одбија два узастопна напада на свом делу положаја. У праскозорје
22. септембра, у кратком предаху, кад су сва оружја заћутала, Пурић окупља пук и без околишања обраћа им се војнички одрешито: „Не тражим од вас да узвраћате славу пука, јер
је он већ има, али тражим да му је не смањујете. Ово је тренутак када треба гинути за отаџбину4.“ Официрима скреће пажњу: „Нека сваки види своју дужност, ја сам нећу користити
право команданта које ми правила ратне службе дају, не, ја ћу бити у првим редовима5.“
Затим су следиле завршне речи заповести које би могле да уђу у све уџбенике историје
јер су настале из најискренијег родољубивог врела:
„Војници, ми смо овде дошли да гинемо за отаџбину! Водници, испред својих водова, командири, испред својих чета! Комаданти, испред својих батаљона! Ја ћу испред
свих вас! За мном, јунаци, да бранимо отаџбину!“
Треба подсетити да је непуну годину после Пурићеве заповести, мајор Гавриловић,
1915. године, у сличном родољубивом жару одржао говор браниоцима Београда, који ће
га прославити.
У рано јутро 22. септембра Пурућ шаље извештај комаданту Дунавске дивизије
првог позива, пуковнику Миливоју Анђелковићу Кајафи: „Јутрос у пет чласова, отпочео је
напад са два правца. Упорно се држим. Број жртава је велики.“ У операцијском дневнику
IV пука стоји: „У седам часова ситуација је неиздржљива због непријатељске хаубичке и
митраљеске ватре.“ До девет часова Пурић је кретао три пута у јуриш, у трећем је смртно
погођен, непријатељско зрно га је стигло са Кошутње стопе.
Тог истог 22. септембра, на Мачковом камену био је и Анри Барби, познати француски новинар, који је оставио ову ратну слику: „То су силовити напади, не постоји парченце
терена, ниједна стена коју нису непријатељи прорешетали. Сваки камен Мачковог камена
је обојен у црвено! Свака влат траве купа су у крви!“

Измучени и гладни ратници једу снег
4
5
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Јовановац код Шапца. Побијени рањеници из 14. пука у авлији апотекара Гошића
Одмах увече, после борбе на поклопцу празног и напуштеног муницијског сандука,
непозната рука ратника песника написала је ове стихове у славу свог команданта:
„Магла пала од рова до рова
Од пушчана праха и олова
Митраљези бришу без предаха
Огањ лиже сипа ватра плаха
Небо дрхти од рике граната
Земљу тресу бијеси топова
Ваздух цепа грмљава шрапнела
Бојна хука уз планине јечи
Душан паде без и једне речи.“
Четири дана и ноћи војници су са собом носили свога мртвог команданта, све док
није стигла строга наредба Врховне команде да се Пурић сахрани у порти цркве у Ваљеву.
Милосав Јелић, познати песник који је опевао догађаје и јунаке из Првог светског рата,
није заборавио јунака са Мачковог камена који је посмртно унапређен у пуковника.

Душан Пурић6
Маче војску Пурићу Душане
По пушчану цику у пламену,
По крвавом Мачковом камену,
Кршне момке, кршне Ужичане,
Бор до бора са високих гора,
Жива леса заклони небеса.
Олуја хучни све под тобом смрви,
У ужасу у рођеној крви,
Избодена гледаху телеса
Страшну ниску и помамну вриску.
И кад бура захуктала стаде
И чета се дочепаше врха,
Упорни се непријатељ скрха,
Онда силни Пурић Душан паде,
Увек први, сав у чистој крви.

6

Србијански венац, Солун, 1917.
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Превоз рањеника

После Првог светског рата породица Стевановић, чији је Пурић био зет, пренела је
његове остатке из Ваљева у Београд и сахранила на Новом гробљу. На споменику је,
поред имена његове супруге, која се умрла у 21. години живота, уклесано и његово име.
Ужице га није заборавило. На иницијативу Градског одбора Удружења потомак старих ратника 1912-1920 „Коста Тодоровић” изграђена је спомен биста Пурићу и на свечан начин
откривена на Тргу Светог Саве 11. маја 2010. године. У Београду, на Вождовцу, а 1. новембра 2003. године, откривена је спомен плоча. Ивањица је заборавила свог хероја. После
Првог светског рата, једна од улица у којој се родио, понела је његово име. После ослобођења је избрисано. Данас на њега подсећа само некадашња Пурића башта и у њој давно
пресахла чесма.

Братимљење руских и српских војника на руском фронту на васкрс 1916. године
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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ДОБИТНИЦИ КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ ИЗ
ЈАВОРСКОГ КРАЈА
Пише Емилијан Протић

РАДЕНКО КРИВОКУЋА
(1890-1967)
Витез „ Гвозденог пука“

ДОБРИЦА ЕРИЋ
(22.8.1936 – 29.3.2019)
КИША У СРБИЈИ

Од оца Дамњана и мајке Илинке
(девојчко Ћурчић)
рођен је 28. фебруара 1890. у селу
Равна Гора, Моравички срез, област
Чачанска,
годину
пре него што се његова породица преселила
у
село
Шарена Буква (сада
Миљковица),
општина Прокупље.
Дана 6. априла 1912, као редов ступио у војску и после две недеље положио
заклетву. Учествовао у ратовима 1912.1918. и то 1912.-1913. у српско-турском
рату, као војник друге чете, II батаљона и II
пешедијског пука „ Књаз Михаило“. Године
1913. у српско-турском рату налази се у
истој јединици као и 1914. кад постаје подофицир. Демобилисан је 4. априла 1919.
Занимљив је редослед напредовања
Р.К. од обичног војника до капетана прве
класе. Децембра 1912. постаје каплар,
1.1.1915. постаје поднардник, 12.7.1917. наредник, 12.7.1920. постаје потпоручник,
23.3.1925. поручник, 17.12.1929. унапређен
је за капетана друге, а 28. јуна 1933. у чин
капетана прве класе.
Одликован 1913. Сребрном медаљом за храброст; 1914. Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима, Албанском споменицом и Златном медаљом за редовну службу. Од страних одликовања добио је Руску златну
медаљу за храброст.

ДОМЧЕ

У Србији пада киша, даноноћно, непрестано,
у Србији труне жито, поврће и воће рано.
На грудима мајке Земље Србија је жива рана,
по њој пада слана киша, по њој пада роса слана,
што нам спира сјај из ока, срму речи, боју лица,
румен руже, злато класја, плави мирис љубичица.
У Србији пада киша, набујале све речице –
то су сузе рушних мајки, и очева, и дечице.
Многе су се птичурине на Србију обрушиле,
белосветски гавранови, лешинари, орлушине.
Прижељкују да Србија сустане и очи склопи,
да разнесу њене кости по Азији и Европи.
И да баце на трпезу пред свог слепог црног краља
Срце земље Србијице, Срце целог Православља,
Срце Бога и човека, архангела и детета
што светлуца ко кандило у безданој тами света.
У Србији пада киша, поцрнела бела рада.
У Србији труне радост, труне понос, труне нада.
Ал то није она киша што капље с небеског свода,
то је киша из очију, то су сузе српског рода,
што тоне у живо блато неслоге и немаштине
јер га хоће да расрбе, раскуће и разбаштине.
Кад се једном разоблачи и кад опет сунце гране,
најплоднија српска поља биће баре и солане.
Место ражи и пшенице, место шљива и јабука,
место грожђа и кромпира и црног и белог лука,
место меда од багрема, од липе и пољског цвета,
биће соли од наших суза за душмане широм света:
Да посоле и пресоле свој хлеб, воду, вино, храну,
да сањају слана брда и долине где изгрева
слано сунце што сад греје српски народ на Балкану
који плаче само зато што много воли да пева!
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Син Марка Г. и Милице Глинтић, рођен је
1. октобра по старом календару у Кушићима
1878. (Кушићи). Кушићи су село код Ивањице. Владимир је учесник свих ратова
1912.-1918. За осведочену личну храброст
и пожртвовање на бојном пољу као и за умешност у командовању, као наредник одликован
је Сребрним војничким Орденом Карађорђеве звезде са мачевима. У рату је стекао чин
капетана II класе и добио низ одликовања за храброст, за ревносну службу и за војничке
врлине и све ратне споменице, за ратове од 1912.-1918. Све је то Владимир стекао, иако
је био човек без иједног разреда школе, самоук. На крају је стекао и чин мајора. Умро је
1950. године у 72. г. у Прокупљу, где је и сахрањен.

ВЛАДИМИР М. ГАГУЛИЋ
(1878 – 1950)
Без школе до чина мајора

Уплакана деца којима су окупатори побили родитеље
Пише Горан Боторић

Потиче из угледне сеоске породице из
Опаљеника.
Боторићи су се у Опаљеник доМИЉКО БОТОРИЋ
селили од Бијелог Поља, негде крајем 18-ог
(1887 – 1944)
века. Његови преци учествовали су у устанИз породице устаника и ратника
цима против Турака. Чувени владика Јања
(Јоаникије Нешковић) из Миланџе, у својим епским песмама, које описују догађаје из 1813.
и 1831. године, помиње Милорада и Мирчету Боторића као учеснике устанака против Турака. Миљков деда Коста био је у оно време (средином 19. века) веома угледан домаћин
и дуго времена сеоски кмет. Баба Петра, поред његовог оца Милована, изродила је још
два сина, Гвоздена и Младена и две кћери, Круну и Јевдокију.
Миљков отац Милован родио се у великој породици која је бројила око 20 душа.
Стриц Младен (1857-1927) отишао је млад из села, постао је жандармеријски подофицир
и настанио се у Београду, чији ће бити и градоначелник иако само три дана. Наиме, по одласку наше војске из Београда и његовој окупацији 1914. године, изабран је као најстарији
кмет у скупштини да врши дужност градоначелника, али само после три дана, одбијајући
да сарађује са окупатором, он подноси оставку на ту дужност. Брат од стрица Миљковог
оца Милована био је Светозар Боторић чувени хотелијер, власник првих биоскопа у Београду и први српски филмски продуцент. У породици Миљкових предака рођена је и Анђелија, жена „писара“ Нешка Недовића и мајка поменутог владике Јање и Остоје
Нешковића, чувеног гуслара тога доба, народног песника и борца за ослобођење од Турака. Његов отац Милован учио је школу у Миланџи и био писмен, што није била честа
појава тог времена.
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
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Али Миљко тешко да је запамтио оца пошто је имао
само 4 године када је Милован 1891. године преминуо у својој
четрдесет трећој години живота. Миљко је одрастао уз мајку
Кату, која је била вредна и угледна домаћица. Две године по
смрти оца, мајка га је уписала у први разред школе у Миланџи...
„Миљко је војни рок служио од 1909. до 1911. у Седмој
брдској батерији артиљеријског пука. Био је резервни поднаредник. Предложен је за одликовање за храбро држање у
свим борбама од 1912. до 1914, а нарочито 1914. када је са
својом послугом заробио већи број непријатељских војника,
који су пребацили 4 топа преко реке Дрине. Рањен је 1914. године на положају Мало Поље (Хан Пијесак), у обе руке. За испољену храброст одликован је Карађорђевом звездом“.
После војевања и опоравка од рањавања, Миљко се
оженио са Љубицом и створио велико потомство, три сина:
Срдана, Рада и Перка и три кћери: Десу, Марију и Стојиславу.
Исте 1944. године, када је Миљко завршио свој земни живот,
његов син Срдан мобилисан је као деветнаестогодишњак и одведен на Сремски фронт, који је, упркос рањавању, преживео.
Потомци великог ратника и родољуба Миљка Боторића данас,
поред бројних места у ивањичком крају, живе и у Чачку и
Врбасу.

Споменик Миљку
Боторићу у Опаљенику,
који су подигли
његови синови

Коришћени подаци из матичних књига, надгробних споменика и из књиге
„Биографски лексикон Златиборског округа“, објављене 2006. године у Београду.

1949 – 2019
70 ГОДИНА
ДОМ У СРЦУ МОМ
Дом ученика средњих школа Ивањицa
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Припрема за штампу: мр Зоран Вучетић
Штампа: „Светлост“ – Чачак
Новине излазе једном годишње.
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Запослени у дому, април, 2019.

1. ГОРАН БОТОРИЋ
2. СЛАВИЦА МАНОЈЛОВИЋ
3. МИЛОВАН ЧЕКЕРЕВАЦ
4. МАРИЈАНА БЕШЕВИЋ
5. СНЕЖАНА МИЛИЋЕВИЋ
6. ИВАН БОГДАНОВИЋ
7. РУЖИЦА ЈОВИЧИЋ
8. ДУШАН ИЛИЋ

9. ЉИЉАНА ИВАНОВИЋ
10. ДРАГОЈЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ
11. ГОРИЦА ЛОМИЋ
12. НАДИЦА ЋЕРИМАН
13. БОРИВОЈЕ МАРИЧИЋ
14. СЛАВОЉУБ ТАНАСКОВИЋ
15. ДРАГОСЛАВ КЕЗОВИЋ
16. НИКОЛА БОТОРИЋ

Прва васпитна група са васпитачем Милованом

Друга васпитна група са васпитачицом Славицом

Трећа васпитна група са васпитачицом Маријаном

