ЧЕСТИТАМО ВАМ ДАН ГРАДА!

Електронско издање часописа Економско-трговинске школе “Паја Маргановић”

20 ГО Д И Н А Ш К О Л С К И Х Н О В И Н А ! ! !
Баш ових дана обележавамо
прави јубилеј— пуних
двадесет година од када
имамо школски чаопис!

БРОЈ 8.
НОВЕМБАР 2018.
И ево нас у 8. броју уз
обећање да ћемо се више
дружити и да ће све садашње,
бивше и будуће ученике и све
остале којима је наша школа
драга, приче из “Пајине”
школе увесељавати чешће...
Уживајете у овом и свим
наредним бројевима, још
много година...

Група ученика, сада већ
четрдесетогодишњака, окупила
се у прву редакцију школских
новина које су у имену имале
број смерова у нашој школи...
И тако је све почело, након
неколико бројева, несрећна
1999. година прекинула је рад
на часопису, да би наш часопис
добио ново лице у облику
штампаног издања “Конта” како
је гласило ново и сада акутелно
име часописа. Нову екипу
предводио је Никола
Рикановић, професор, уметник
пре свега и настао је лист
генијалног формата и одличне
садржине. Након пар година и
штампано издање престаје да
излази ...

Д.В.

Већ смо у 2017. години
када започињемо
електронско издање
“Конта”, а први, односно
пети број, ако рачунамо
и штампано издање

Страна 2.

САДА ВЕЋ
ТРАДИЦИОНАЛНО,
ШКОЛСКУ ГОДИНУ
ЗАПОЧИЊЕМО
БЕРЗОМ КЊИГА.
ТАКО ЈЕ БИЛО И ОВЕ
ГОДИНЕ И ТО ЧАК У
ДВЕ ПРИЛИКЕ...

Страна 3.
БР ОЈ 8.

НА ДВЕ БЕРЗЕ, 08. И
21. СЕПТЕМБРА
ОКУПИЛО СЕ МНОГО
УЧЕНИКА,
ДОСКОРАШЊИХ И
ОНИХ НОВИХ.
ЈОШ ЈЕДНА ПРИЛИКА
ЗА ЛЕПО ДРУЖЕЊЕ,
РАЗМЕНУ КЊИГА,
ИНФОРМАЦИЈА, ПА И
ЗАРАДУ...

За лепе вести и позитивне приче никада
није касно. Тако вам у овом броју
представљамо изузетну особу, са којом
смо, на сву срећу имали прилике да
радимо и дружимо се претходне четири
године.
Представљамо вам Марту Кнежевић,
ученика генерације 2017/2018.,
финансијског администратора, сада већ
студента економског факултета. И више
од тога... Марта није само вуковац и
одличан економиста, већ и
мултиталентована особа. Песник,
писац, новинар... На овим страницама
покушаћемо да вам је представимо.
Марти желимо пуно успеха у свим
сферама интересовања, а вама желимо
да вам Марта буде узор у учењу и раду,
али и у настојању да испољите своје
таленте, како би и многе од вас
представљали на овај начин.
У мају ове године, поводом светског дана заштите животне средине замолили смо Марту да
нам напише кратак есеј о вези екологије и књижевности, ево тог рада:
“Покушавајући да почнем овај чланак на тај начин да у истој реченици стоје “природа” и
“уметност”, а да не унизим ни један ни други појам, налазила сам на бројне препреке. Било да
почнем од древних народа, њихових веровања и онога што су оставили иза себе кроз уметност,
било да почнем од новије историје: романтизма, можда међуратног периода или чак о
стварању данас, говорила бих о човековој повезаности са природом. Све то би, заправо, било
апсурдно. Тиме не бих човека приказала као део Природе, већ бих га, напротив, одвојила од
ње.
Зато нећу говорити о величању Нила, словенској митологији, нити о Вердију или Десанкиним
стиховима, али ћу, пре свега, навести—са оне економске стране коју овде негујемо—један
статистички податак: наиме, слике које се најчешће продају су оне на којима су насликани
пејзажи. У делима најпознатијих српских песника двадесетпрвог века мотиви природе нису
заступљени у оној мери у којој су били у поезији деветнаестог века. Иако данас уметност тежи
футуристичком карактеру, оно чему се враћамо је управо природа. У њој је основа и колико год
се наизглед удаљавали од ње, она не може да се порекне.

У борби фабрика и шума, сумпора и хлорофила, морамо имати на уму шта је оно што храни и
испуњава дух. Можемо применити наравоученије из домаће приповетке “Пилипенда” где
главни лик не продаје веру за вечеру, односно—природу, порекло, идентитет за оно што није у
нама, оно што је страно и вештачко. Овим путем не желим да кажем да је индустрија у сукобу
са уметношћу, већ да очувањем природе чувамо и наш идентитет.
П.С.
Погледајте филмове као што су “Wall-E”, “Елизијум” “Дан после сутра” или можда чувеног
“Аватара” који могу да инспиришу и подстакну на размишљање о томе колико заправо
доприносимо очувању наше планете.”

Крајем октобра урадили смо и кратак интервју са Мартом:
4 месеца после: какава су осећања и сећања на нашу школу?
Марта: Иако је нови почетак узбудљив, средња школа ми недостаје. Те четири године су
отицале умереним темпом и није било наглих промена. Изазови су наилазили постепено и увек
смо имали коме да се обратимо када нам је неки деловао исувише тежак. Сви су нам помагали
у припреми за “велико сутра” - студије, посао.
Шта радиш тренутно, не само на студијама, пошто су предавања почела, већ и у
осталим сферама интересовања, а није их мало...
Марта: Наш распоред је направљен поприлично добро, па увек може да се нађе времена и за
друге активности. Када не вежбам математику или основе економије, читам ( мада све више
стручну литературу), учим италијански, одем на трчање или вожњу бициклом или једноставно
предахнем са друштвом из средње.
Шта можеш да поручиш младим колегама?
Марта: Не дозволите да вас страх парализује. Он, заправо, може бити мотиватор. Искористите
прилике које су пред вама. Будите активни! Негде сам прочитала речи: “ У Свему што радите
лежи опасност, али још већа опасност лежи у томе да не радите ништа.” Не дозволите да вам
мале препреке заклоне видик ка вишим циљевима.

Ч Е С Т И ТА М О В А М Д А Н Г Р А Д А !

У периоду између два
датума, бившег и
садашњег дана града
Панчева, 06. октобра и
08. новембра, сећамо се
свих оних који су дали
своје животе за нашу
слободу, свих оних који
су се трудили и радили
да се Панчево развија и
гради...

Наша драга и непоновљива колегиница
Снежана Николић улепшала нам је
наставничко веће на крају тромесечја,
својим присуством.
На пригодној свечаности, приређеној њој у
част, још једном смо јој пожелели добро
здравље и безбрижне пензионерске дане.
Била је ово још једна прилика да се
подсетимо свих година које смо провели у
заједничком раду и све оне љубави и
пожртвовања које је пружила свим својим
ученицима и нама колегама.
Драга Снежо, придружите нам се кад год
сте у прилици, ваша позитивна енергија
нас увек надахњује.

У Уторак 06. новембра 2018. у нашој
школи је одржана акција добровољног
давања крви.
Већ традиционално, велики број наших
ученика и професора се укључио у
акцију .
Хуманост и солидарност испољавамо и
на овај начин.
Хвала свим учесницима акције, уз
посебну захвалност професорки Драгани
Вицков, која је успешно организовала
ову и све претходне акције добровољног
давања крви.

Наредни бројеви ће бити посвећени образовним профилима који постоје у нашој школи.
Представићемо одељења, ученике, предности њихових профила и будућих занимања,
занимљивости из рада и праксе.

