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Ретко ћете срести неког средовечног  ко вам се неће похвалити 

како је у неким срећнијим временима било много добрих а бесплатних 

школских садржаја, како је та добра школа из сећања била место 

окупљања својих ђака у оквиру разних секција, од спортске до 

новинарске. 

Ето нама још  једног доброг разлога да и ми у  нашој школи 

обогатимо постојеће садржаје и  позовемо ђаке који желе да се 

окушају у писању текстова, да то ураде у новом   школском  часопису 

који су ученици  II4 назвали  РЕПЕР. 

Новоформирана новинарска секција за сада има 20 чланова, али 

радове могу објављивати и они који не учествују активно у њеном 

раду.Важно је да имају шта да кажу, да то може бити занимљиво, пре 

свих, ученицима наше школе ,  да служи за промовисање   позитивних 

вредности и добрих људи. 

Много тога се догађа у школи и око ње што вреди забележити, 

од  дивних школских екскурзија, добрих представа  драмске секције, 

спортских такмичења на школским турнирима, стручних трибина ,  до 

обележавања годишњице наше школе. Не треба заборавити добре 

људе који прате рад наших ђака, помажу и награђују  најбоље међу 

њима, промовишу нова технолошка достигнућа у геодезији и сигуран 

су ослонац у будућој сарадњи. 

Часопис ће бити отворен за сваку добру вест, биће места за 

сваког ко је нешто  постигао, нешто учинио за другога, некоме 

помогао, охрабрио некога коме је то било потребно... 

У сваком броју ће бити промовисани ученици, садашњи, али и 

бивши, који су се својим вредностима истакли, померили неку 

границу, показали неко своје необично интересовање или способност. 

Нећемо заборавити ни најлепши део ђачког живота, оне слатке 

догађаје са великог одмора, „бисере“ ђака , а богами и професора, 

наравно, све са најбољим намерама. 

Часопис ће за сада имати само дигитални  облик и оствариваће се 

у сарадњи са web секцијом коју води професорка Тамара Ивковић. 

Остаје још само жеља за добар почетак , и , наравно, дуго 

трајање. 

                                                                                                                        

Уредник Оливера Лојаница, проф. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Зашто треба да постоји „Репер“ 
 

“Мисија којом је 
рад секције 

мотивисан је да 
ученици овом 

својом 
активношћу 

обогаћују своја 
знања, сарађују и 

размењују 
позитивна 
искуства и,  

наравно,понесу у 
будући живот 

сећање на „своју 
добру школу“. 

”  
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Поводом деведесетогодишњице  

Геодетске школе, у Звездара театру 

одржана је представа "На правом 

сте месту", који су припремили 

ученици драмске секције.Наравно, 

на прославу смо позвали и госте.. 

Дошли су нам: директор 

Републичког геодетског завода 

Дејан Перуновић, Бане Вујанац, 

колеге и бивши ђаци ,гости из  

Војногеографског  института, и 

Високе геодетске струковне школе, 

власник геодетске фирме 

"Веком",пријатељ  и донатор 

Вељко Фуштић, професор са 

Шумарског факултета, Милорад 

Јанић.У знак захвалности  за 

подршку и помоћ доделили смо им 

захвалнице. Представи су 

присуствовали и бивши директор 

школе Слободан Влатковић и 

садашња директорка Марија 

Радић.Геодетска техничка школа у 

Београду прославила је 90 година 

од свог оснивања.Ученици који су 

завршили ову школу могу се 

поносити успесима и 

професионалношћу у  извршавању 

90 ГОДИНА  
 Геодетске ШКОЛЕ 

 

“Као и давне 1924 

године, тако је и 

данас Геодетска 

техничка школа  

једина у Србији.”  

Обраћање директорке 
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многобројних и врло значајних 

геодетских радова из најшире 

области геодезије, које је пред њих 

поставила професија.Многи од 

њих наставили су даље школовање 

на високошколским установама у 

земљи и у иностранству. Укратко 

ћемо вам  испричати како је 

основана Геодетска техничка 

школа. 

Далеке 1924. Године у Србији је 

постојала само једна приватна 

школа за школовање геодетских 

кадрова, професора Милана 

Антонића .Из те школе је изашао 

мали број  геодетских стручњака,а  

они који су завршили  запослили  

су се као порезници. Као и давне 

1924 године, тако је и данас 

Геодетска техничка школа  једина 

у Србији.Очекујемо да нам школа 

у будућности буде боље 

позиционирана, да се побољша 

техничка опремљеност и омогући 

обављање праксе у земљи и 

иностранству.Постојећим 

секцијама треба додати нове, и 

тако обогатити ђачки живот. 

 
                         Слађана Жежељ,  

                         Аница Марица, I3 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

   Организација 
„Достигнућа младих“ 
позвала је средњошколце  
Србије да учествују на 4. 
такмичењу у предузетничким 
вештинама под називом 
„Пословни изазов“. 

Такмичење је 
организовано у више српских 
градова: у Лесковцу , Чачку, 
Новом Саду и Београду. У 
среду 17.12.2014.год. 
одржано је такмичење у 
Београду, за област главног 
града , Панчева и Шапца. 
Учествовале су 24 школе, а 
ученике Геодетске школе на 
такмичење су одвели 
професори и ментори 
Маријана Милошевић и 
Нинослав Јурас. Избор је пао 
на ученике  који су се својим 
досадашњим понашањем 
наметали као посебни, 
храбри, паметни и спремни 
за изазове, а то су: 
Станислав Младеновић, 
Филип Јевтић, Анђела 
Милићевић и Дарко 
Марковић. Они су достојно  
представили и себе и школу. 

Имали су задатак да за 
неколико сати оснују 
компанију, осмисле 
производ, израде бизнис 

„Пословни изазов“ за екипу из 
геодетске школе 
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план, израде финансијски 
извештај, маркетиншки план и све 
што је потребно за једну успешну 
компанију.Тимови су имали по 5 
ученика избраних по случајном 
избору;  не такмичи се школа 
против школе већ екипа против 
екипе. Тим који је предводио 
Станислав Младеновић однео је 
убедљиву победу: осмислили су 
компјутерски софтвер који 
олакшава кретање особа са 
инвалидитетом.Изабрани су за 
„Тим 5“ јер су били 
најинвентивнији, најкреативнији, 
технолошки најразвијенији, а нису 
заборавили ни еколошки аспекат  
пројекта.Следи национално 
финале а,надамо се, и регионално  
такмичење у априлу у Подгорици.  

Пројекат треба да подстакне 
средњошколце да употребе 
стечена знања и вештине како би 
ојачали свој предузетнички дух. 

Такмичење финансирају: 
Америчка агенција за међународни 
развој( USAID), Министарство 
омладине и спорта и Факултет за 
економију и инжењерски 
менаџмент. 

 
Прилог су осмислили:         

Станислав Младеновић, ученик 
 Маријана Милошевић, проф. 
 Оливера Лојаница, проф. 

 
                                

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Веком презентација 
- Савремене технологије   

 

Ових дана у Геодетској техничкој 

школи главна актуелност је била 

Веком презентација.Већ је 

познато да ГТШ и Веком сарађују 

дуги низ година, као и то да је 

први човек Векома завршио  ову 

школу. Узимајући то у обзир, 

можемо сагледати традицију која 

наша школа негује и труд који 

непрестано улаже у циљу 

побољшања услова за рад и 

развијање школе и струке.  
Фирми Веком  морамо одати још 

једну похвалу, ангажовали су свој 

Геодезија у геодетској Р Е П Е Р 

  

 

најбољи  кадар. Заслужују 

похвалу за савршену 

организацију, за свако матурско 

одељење одржана је посебна 

презентација. Ученици су имали 

прилике да присуствују 

презентовању нових 

инструмената и софтвера који су 

производ најновијих технологија. 

Дешавања попут ових, мотивишу 

матуранте да уложе више напора 

у припреми пријемног испита и 

определе се за правац којим ће се 

даље школовати. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Јфвјнвкјнкнвкјнкјнфкнвјф 

Јнсдкјнсјнкјснкјнкцјнкдјцс 

Цјнксјдкцнскјцнксјнцкјнсц 

 

 

 

Огкдокпогкпдогпо 

 

 

Најзначајније ставке које 

свакако треба напоменути и 

која се увек потенцира јесте, 

непрестано усавршавање 

свога знања и доследно 

прихватање нових 

револуционарних 

технологија  које су 

будућност наше струке. 

 

 

Текст припремио Дарко 

Марковић, IV4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Веком je  приватно предузеће  

из Београда, основано је 1992. године,  

дистрибутер je инструмената водећих 

светских произвођача опреме и система 

за прикупљање и обраду геопросторних 

података. 

Веком обезбеђује: 

-обуку за све производе 

-поуздане и квалитетне сервисе 

за прецизно сателитско позиционирање 

на територији Србије 

-сервис Leica инструмената у 

Београду 

-еталонирање мерила дужине и 

углова  у геодезији и издавање уверења о 

еталонирању за инструменте свих 

произвођача 

-пружање помоћи у извођењу 

геодетских и инжењерских радова са 

најсавременијом опремом.  

Лабораторија Веком за 

еталонирање димензионалних мерила 

пружа услуге еталонирања и издавања 

уверења о еталонирању следећих 

инструмената: 

-тоталних станица 

-система глобалног 

позиционирања (GPS)  

-нивелира (оптичких и 

електронских) 

-електро-оптичких 

даљинометара 

-теодолита 

-ротационих ласера 

Геодезија у геодетској Р Е П Е Р 

  

 

-ручних ласерских 

даљинометара 

-3D ласерских скенера 

Лабораторија располаже 

професионалном опремом најновије 

технологије која обезбеђује високу 

тачност у дефинисању лабораторијских 

полигона углова, дужина, висинских 

разлика и мреже тачака за еталонирање 

скенера. Коришћена кључна опрема, 

односно еталони лабораторије Веком 

обезбеђују резултате мерења следиве до 

националних метролошких институција 

Србије и Швајцарске. 

Од септембра 2009. године 

лабораторија је постала званично 

акредитована лабораторија за 

еталонирање мерила дужине и угла у 

геодезији у Србији и региону. На тај 

начин, лабораторија је добила потврду 

да су услуге које она пружа, опрема 

коју користи и особље које у њој ради, 

компетентни да одговоре на захтеве 

међународно признатих стандарда. 

Геодетска техничка школа је 

под покровитељством ове  

лабораторије. Многи, сада већ озбиљни 

стручњаци, који раде за Веком, били су 

ученици наше школе . Успешно 

сарађујемо већ дужи низ година. 

Важно је рећи  да се та сарадња 

огледа и  у томе  што  Веком од прошле 

године стипендира наше најбоље 

ученике III и  IV разреда.  

 

 Бојана Граоња, IV5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јфвјнвкјнкнвкјнкјнфкнвјф 

Јнсдкјнсјнкјснкјнкцјнкдјцс 

Цјнксјдкцнскјцнксјнцкјнсц 

 

 

 

Огкдокпогкпдогпо 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Како се осећате поводом тога што 
сте изабрани за нову директорку 
школе и да ли сте то очекивали? 
-Јесам, очекивала сам и сјајно се 
осећам. Лепо је када вас изабере 
колектив у коме сте провели неких 
петнест година, где вас сви  знају и као 
човека и као професора. Када добијете 
апсолутну већину, онда то јесте разлог 
да се стварно сјајно осећате. 
 
Колико вам је важно да поштују 
правила? 
-Нека правила су постављена , а нека 
тек треба поставити,  сигурно има ту још 
много  шта да се промени и примени. И, 
наравно, да сам ја за апсолутно 
поштовање правила, како за професоре, 
ученике тако и за родитеље,   ову школу 
треба подићи на заслужени ниво. 
 
Да ли сте одувек имали жељу да 
радите са децом и да предајете, 
поучавате? 
-Јесам, ја мислим да то најбоље радим, 
рад са децом је нешто што је мени 
одувек било на првом месту и мислим 
да нешто друго не бих тако добро 
радила. 
 
Дуго сте у овој школи, да ли се 
садашњи ђаци више иили мање 
интересују за ичење и професију? 
-Ја сам у Геодетској школи четрнаест 
година, у свакој генерацији има добрих, 
али и оних са слабијим  предзнањем. 
Када  неке колеге кажу да су дошла 
деца са лошијим знањем него раније, 
бојим се да је то изговор. Много тога 
треба и може да се уради да нам у 
школу дођу добри ђаци и да у у њој 
остану и после првог разреда. 
 
Да ли вам је лакше док сте само 
предавали или сада када сте 
директор? 
-Лакше је у учионици.Тамо радите са 
децом и имате контакт са родитељима, 
овде је много већа одговорност, овде 
морате водити рачуна и о ученицима, и 
о жељама колега, очекивањима локалне 
заједнице, Министарства просвете.  
Тако  треба све избалансирати и то није 
баш једноставно. 
 
Често виђамо нашег старог 
директора у школи, много нам је 
драго због тога.Да ли вам некад 
затреба његова помоћ? 
-Добро, доста ме је упутио у неке 

Директорка  

Марија Радић 

“Планирамо да 

опремимо 

рачунарске 

улионице,не само 

рачунарима већ и 

новом мрежом..”  

Директорка на 

прослави 90 година 

постојања школе  

Р Е П Е Р Разговори са поводом 

  

ствари, пре свега у вези са 
администрацијом, што је неопходно 
знати када се управља школом. Али све 
мање ми је потребна помоћ. Сналазим 
се солидно, некад помогну млађе 
колеге,  њихова помоћ  је драгоцена. 
 
Шта планирате наредних година да 
промените у школи и од кога 
очекујете помоћ? 
-Планирамо много тога да 
урадимо,почев од  сам амбијента 
школе, треба да опремимо школу видео 
надзором, то ћемо врло брзо урадити. 
Планирамо да опремимо рачунарске 
учионице, не само рачунарима већ и 
новом мрежом.Трудимо се да се то 
подигне на виши ниво.Планирамо да 
освежимо намештај у учионицама, да 
подстакнемо рад ђачког парламента, да 
то функционише много боље него до 
сада, да појачамо сарадњу  са другим 
школама. У свакомо погледу , и у доста 
тога смо већ укључени и при 
Министарству, Општини, школској 
управи.Имамо много идеја, планирамо 
да средимо и спортски терен иза школе, 
ово двориште испред улаза планирамо 
да уредимо, већ смо неке акције 
покренули.Што се тиче озелењавања, то 
ћемо наставити кад дође лепо време, 
планирамо и библиотеку да опремимо. 
Много тога имамо у плану,али све то као 
директор не могу сама. Очекујем да ми 
помогну све колеге јер можемо успети 
само  као тим. Младе колеге и 
колегинице су већ понудили помоћ и 
већ имају своје задатке, планирамо да 
се  професори више оспособљавају кроз 
семинаре, да присуствују одређеним 
обукама , и да своје знање пренесу на  
ученике .Имамо један сјајан семинар 
који ће бити у априлу организован за 
професоре. Добијаће се и сертификати 
који омогућују да наши професори 
обучавају ученике да  повежу 
програмирање  и   геодетску струку. 
Када завршите школовање у нашој 
школи, не само да добијете сертификат 
геодетског техничара-геометра, већ 
ћете бити и  информатички образовани. 
То ће почети да се практикује ове 
школске године или почетком следеће. 
Као и претходних година, и ове ћу да 
држим припремну наставу четвртој 
години за пријемни испит и упис на 
факултете. 

 

  

  

  

  

  

Са директорком  разговарала 
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Филип  Јефтић 
 

Повод за  овај интервју је школска 
представа за коју чујемо да вредно 
спремаш за  школску славу, Светог 
Саву. Реци нам нешто више о томе?  
-Што се тиче  светосавске представе, 
идеја је била  да ученици четвртог 
разреда, односно, матуранти подстакну 
ове млађе ученике, прве и друге године.С 
обзиром да је таква идеја била,ми 
матуранти имамо јако лак 
задатак.Представа се заправо своди на 
конверзацију, дијалоге и приче о Светом 
Сави и удавачи. Биће заниљиво, али идеја 
је била, као што сам вам рекао да 
помогнемо млађим ученицима да се лакше 
прилагоде.  
 
Филипе, шта је утицало на то да 
упишеш Геодетску техничку школу, и 
одакле долазиш?  
-Рођен сам у Приштини и живео сам на 
Косову до дана када сам одлучио да ћу да 
упишем Геодетску техничку школу у 
Београду. На ту идеју, заправо, не знам 
како сам дошао. Желео сам да идем даље, 
јер на Косову школство није адвекатно, то 
ми се није свидело, па сам зато одлучио 
да упишем школу у Београду. Ево, данас, 
после четири године, нисам се покајао по 
питању школовања, упознао сам много 
добрих и паметних људи.  
 
Који део твог детињства мислиш да је 
одредио твоје склоности ка 
уметности?  
-У детињству ме глума и није баш 
занимала. Интересовање за глуму је 
заправо почело у првој години средње 
школе, када сам дошао у Београд. Док сам 
био мали ишао сам у плесну школу, волео 
сам да плешем и имао сам склоности ка 
ликовним уметностима. А што се тиче 
глуме, пријавио сам се на аудицију и био 
сам у избору за главну улогу, а с обзиром 
да сам био стидљив, главна улога је 
припала другом ученику и те године сам 
био водитељ.  
 
Како си помирио два потпуно 
различита животна интересовања 
(геодезија и глума) ?  
-Геодезија је нешто од чега може да се 
зарађује, а у Србији не можеш да нађеш 
посао који истовремено волиш и од кога 
можеш да зарађујеш. Не знам, још увек 
нисам помирио ове две професије.  
 
Како развијаш свој таленат и ко ти у 
томе помаже?  
-Прве две године сам био члан студија 
глуме СРЈ са мојом менторком Сандром, 
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то су ми били  почеци, а прошле и ове 
године сам члан клуба Пан театра који 
води Бранка Бајић, са којом припремамо 
представе.  
 
Реци на нешто више о последњој 
представи коју си радио за школу?  
-То је представа коју смо извели ове 
године за Дан школе, међутим ту 
представу сам ја радио пре две године, то 
је била моја прва велика представа. Ту 
представу је режирала Сандра, моја 
меторка, коју сам малочас поменуо. 
Представа је пародија на програм који се  
емитује на нашој телевизији Пинк. Нисмо 
користили имена емисија у оригиналу да 
бисмо се некако оградили . То је заправо 
прозивка риалити шоу програма, као што 
су Велики брат, Фарма, Тренутак истине, 
Све за љубав. Покушали смо то да 
принесемо на јако шаљив и занимљив 
начин. Могу рећи да сам јако задовољан и 
поносан.  
 
Какво је твоје мишљње о тој врсти 
програма и шта би урадио када би 
добио понуду да учествујеш у неком од 
њих ,да ли би пристао?  
-Моје мишљење је да то нема никаквог 
смисла, да је то начин да се лако  зараде 
паре, јефтино  промовисање себе на неки 
начин, привлачење пажње и самим тим 
подизање рејтинга неких телевизија.Не 
свиђа ми се то,против тога сам и мислим 
да је све то намештено. И када бих добио 
понуду да учествујем у неком риалитију, 
врло радо бих одбио.  
 
Шта сматраш својим највећим 
успехом?  
-Што се тиче глуме, својим највећим 
успехом сматрам то што сам прошле 
године био проглашен за најбољег глумца 
на једном такмичењу у Београду, и титулу 
најбоље мушке улуге  у представи 
``Велика улога човечанства``. И јако сам 
поносан на ту представу.  
 
Шта планираш да студираш?  
-Размишљам да се опробам на Факултету 
драмских уметности, али конкуренција је 
велика, а пре тога ћу пробати да упишем 
студије глуме у „Дадову`` да бих своју 
трему свео на минимум. То ми је за сада у 
плану, али ако то не успем, имам 
резервни план, а то је геодезија. 
 
Где себе видиш за десет година?  
-За десет година.. Хммм,па за десет 
година себе замишљам у позоришту или на 
неком филму.  

 

 

 

 

  

Представа „На правом сте месту“ 

Промотивни видео геодетске школе  

Представа „На правом сте месту“ 
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Роман почива на двема  тезама: једна је осећај безначајности и немоћи 
појединца у непознатом свету, а друга je скривена u моћи владања и управљања 
другима. У првој тези оличен је главни јунак, геометар, који покушава да свој осећај 
безначајности преброди након само недељу дана,  колико проводи у селу, а у другој је 
оличен замак, који управља селом и контролише сељаке, само се то на први поглед не 
види. Кафка је успео да на мајсторски начин покаже на који начин човек успева 
привидно да отклони своје страхове: геометар К. чини све како би дошао до замка, а 
када у једном тренутку схвата да од тога нема ништа, он одлучује да остане у селу, 
као да то чини у инат замку и његовим службеницима. Али, он то не чини у инат замку 
већ схвата да би се, ако би изненада отишао из села, осећао прогоњено: као да га 
људи из замка сада траже, као да он није ту, и да он не би могао да се супростави 
свима њима који га јуре и који ће га заувек јурити. 

Многи књижевни аналитичари и критичари кажу како је К. У романима „Замак“ и 
„Процес“ једна те иста особа у стварном животу: сам аутор лично. Као што се у 
приповеци „Преображај“ (многи кажу) поистоветио са бубом коју сви газе, 
омаложавају, тако се и у својим најпознатијим романима поистоветио са прогоњеним и 
уплашеним људима, који не успевају да одговоре на увреде и провокације читавог 
једног другог, за њих суровог, мистичног и безобризног света. Осечај безначајности и 
немоћи  код Кафке је врло карактеристичан: он полази од тезе да сваки појединац 
вешто користи своје механизме одбране како се не би суочио са страхом одмах, већ 
да прође неко време у којем би тај страх ишчезао сам од себе. Геометар К. зато остаје 
у селу и вероватно би остао у селу све до момента док страх не би овладао њиме у 
потпуности и он схватио да треба да се суочи са њим, или док не би умро, потпуно сам 
и напуштен. Осим проблема страха, бежања од одговорности и осећаја потиштености , 
Кафка је, у многим својим делима, али и у „Замку“, истраживао шта може бити могућ 
узрок таквих страхова, као што их има геометар К. Он је пошао од идеје коју су 
каснији писци дорађивали и уобличавали попут Орвела, Камија, Хакслија, Барнса и 
других а то је да светом управља апсурд,данашњим речима речено: све више и више 
улазимо у неки нов,непознат тоталитаризам. Тај замак у Кафикином делу сам по себи 
је тоталитаран: он тајно контролише људе,а они сви изгледају сасвим  у реду, 
изгледају да живе потпуно нормалним животом. Међутим није тако, јер да ли може 
бити нормално да се у том селу, завејаним снегом  (који физички дочарава осећај 
немоћи), нико не побуни против тог замка, против оних људи који на тајанствен начин 
владају селом и сељацима. Проблем не лежи у замку већ у сељацима који схватају у 
каквом се положају налазе, али пасивно и равнодушно прихватају чињеницу да  их 
замак контролише. Ко је замак овластио да контролише сељаке? Зашто се не би 
побунили против учмалости, против те равнодушности која их све поткопава, против 
тог лажног морала, у крајној линији против замка? 

Кафка се управо бавио тим проблемима: из којих разлога појединац није у стању 
да се суочи са својим страховима и са страховима који му се намећу. Он је немоћан 
јер бежи од одговорности, а једна од животних одговорности је бити спреман изазвати 
изазов. Замак се бави чудним пословима: неки сељаци (брло мали број њих) успева да 
допре до замка,  али можда само до једног дела замка, јер ко зна колико замак има 
чланова , каква је хијерархија и устројство у том тоталитарном свету. Људи из замка 
чине све како би помрсили конце свима који мисле другачије од других, другачије од 
политике замка. Једна од тих жртава је био и К., коме је прво речено да дође у то и то 
село и да ту почне да ради при замку (или у замку) као геометар;после му је сеоски 
деловођа објаснио да је врло вероватно да је неко из једне од многобројних 
канцеларија замка побркао редослед предмета у архиви, па је геометар у замак позван 
грешком, јер је раније постојао неки геометар који је замак тражио, али како се он 
није појавио, предмет је бачен у забити прашњавог канцеларијског ормана којег је 
после неког времена извадио неки службеник случајно и послао га у даљу процедуру. 
Ето због какве грешке је геометар претрпео све оне тешкоће у селу. 
Скривени тоталитаризам, људска равнодушност, апсурд и уплашени појединац у њему 
главни су токови-правци Кафкиног „Замка“. Треба напоменути да нада одиграва важну 
улогу у „Замку“. Интересантно је да геометра никада не напушта осећај да не може 
допрети до замка, иако зна да све у стварности иде супротним путем. Али, то је лажна 
нада, она нада која спречава покушај суочавања човека са страхом и одговорношћу 
пред другима али пре свега, пред самим собом. 

„Замак“ је прочитао и препоручио Станислав Младеновић,ученик III3 

Замак 
 

„Ученик 
Станислав 
Младеновић, 
будући геометар, 
препоручује за 
читање Кафкин 
роман Замак“ 

  

Франц Кафка 

Р е п е р   Препорука за читање 

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               За читање препоручује Оливера Лојаница, проф. 
  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Препорука је намењена 
свима који воле да читају , а  
двоуме се у библиотекама и 
књижарама када се нађу пред  
многобројним насловима. 

Роман „Отац“  Миљенка 
Јерговића, хрватског писца 
средње генерације, могао би 
бити интересантан из више 
разлога: писан је једноставним 
стилом, лаком и разумљивом 
реченицом; тема је пријемчива 
и увек актуелна- проблем 
породичних односа у 
дисфункционалној породици, у 
друштву које пролази кроз  
бурне политичке и друштвене 
промене. 

Код одређивања 
жанровске припадности овог 
Јерговићевог дела, наилазимо 
на проблем сврставања у строго 
одређену форму. За некога  ће 
ово бити роман есеј, други ће 
га сврстати у аутобиографију, 
мемоаре. И поред 
препознатљивих 
аутобиографских елемената, 
очигледне су фикционалне 
одреднице. 

Ако овај роман видимо 
као породични, што он јесте, 
али га не можемо свести само  
на то, изненадиће нас 
камијевски почетак:“ Умро ми 
је отац. У четвртак ми је звонио 
телефон, јавила се жена коју 
сам упознао једном давно...“За 
разлику од затвореног  Мерсоа, 
Јерговић је вољан да говори о 
свему отворено и храбро. 

Јерговић приповеда о  

 Отац 
 

„Роман Отац 
Миљенка 
Јерговића 
препоручује  
Оливера Лојаница 
проф. српског 
језика“ 

  

Миљенко Јерговић 

Р е п е р   Препорука за читање 

  

свом пореклу, отуђеном односу 
са оцем, породицама својих 
родитеља, њиховом припадању 
усташтву, послератном и 
животу у „лакој“ диктатури 
социјализма.Ироничан је баш 
колико треба и када су у питању 
проблеми  идентитета,  
породичног, верског и 
политичког.Искрен је када 
открива поступке своје баке по 
оцу која се сврстала на страну 
усташа за време рата, али је 
такав и када пише о збивањима 
на свим  зараћеним странама у 
последњим ратовима у Босни. 

Разлоге за настанак 
романа са оваквим насловом 
препознајемо у реченицама:“ 
Последњих  30 година нисам 
ушао у његов дом“. Или: „ Да 
ли то ја управо кажем да ме 
отац није волио“?Можда:“ У 
бернардовском роману о оцу, 
маћехи и сину, епска би 
окосница морала бити 
посвећена очевом 
гризодушју“.( Читај: грижа 
савести) 

Јерговић полази од 
личног и породичног, али нас 
вешто и интереснтно, помало 
козерски,  води кроз начин 
живота у послератној 
Југославији. Нема ту 
сентимента који би  замаглио и 
улепшао  те чувене и „срећне  
године благостањa“:  све је ту , 
од првих касетофона са лошим 
батеријама, појава еурокрема 
па до популарних викендица на 

ободима излетишта. 

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Р е п е р   Литерарне стране  

Од самог рођења био је другачији.Болешљив и мршав, добио је име Вук да га се вештице 
плаше.Нико није могао да претпостави да ће то шесто мушко дете рођено у породици Караџић у 
Тршићи,бити највећи реформатор српског језика  и творац  једне од најсавршенијих азбука.Вук као 
дете са села,са не тако лепим и лаким детинством,изборио се за себе и своју писменост.Са 
великом вољом и жељом,достигао је пуно тога,иако се није школовао на уобишајен начин.У 
Србији није имао подршку и ,то га је пуно спутавало,али ју је у Бечу је пронашао.Јернеј Копитар му 
је дао велики подстицај да ради на себи и свом образовању.Вуков рад на реформи језика и 
правописа има велики национални и културни значај.Донео нам је писмо и принцип:„Један глас 
једно слово“,а свету представио духовно благо српског народа.Поред свега што је учинио за 
Србију и српски народ,и даље је највеће непријатеље имао баш у Србији.Срби га нису 
прихватали,а нису ни разумели значај његовог рада.Вук је одлично познавао душу свог народа и 
умео је да одабере најлепше његове песме.Научио је он то,не по школама где је боравио,већ пре 
свега дружећи се са пастирима и даровитим гусларима.Дуго година је водио борбу да се језик 
обичних људи прихвати као књижевни.Показао нам је да књижевност  може бити доступна 
свима,без обзира на образовање и порекло.Да дела на простом народном језику могу бити 
врхунска и цењена у свету.А оставио нам је право благо,скоро савршену азбуку девизом: „Пиши 
као што говориш,читај како је написано“.Вук због болесне ноге није могао бити борац са мачем и 
кубуром у руци.Али је његова храброст била далеко већа,јер у време у којем је он живео било је 
далеко опасније махати пером и хартијом,а он је био најбољи у томе.     

Марија Срндаљчевић,II4 

 

 
 

  

  

  

Вуков пут oд родног Тршића до Беча  

 

Био је уторак, сив и тмуран дан. Казаљка на часовнику је откуцала тачно два часа. Изашао 
сам из школе и запутио се ка својој кући. Убрзо сам стигао, стајао сам испред велике грађевине са 
црвеним циглама испод сваког прозора. То је била моја зграда . Ја живим у ширем центру 
Београда, на Палилули, одмах испод Ташмајданског парка. Ушао сам у зграду и затворио тешка 
метална врата за собом. За само пар секунди сам био на четрдесет метара у ваздуху испред 
својих улазних врата. Рефлексно сам се ухватио за кваку. Закључано је. "Динг-донг". Нико не 
отвара, попео сам се степеницама на врх зграде и сео. Седео сам и гледао у тмурно небо изнад 
Београда, кад одједном, усред мисли ме прекине један глас. "Алекса, како си? Нисам те видео 
готово месец дана." -"Здраво, Зградо" рекох, "Желео сам да те питам нешто", наставио сам, 
"Видиш, сутра имам писмени задатак,па... Ако би могао да ми кажеш како је моја улица, мој крај 
изгледао пре?" -"Видиш, Алекса, мене су изградили давне 1975. године, тада сам можда и био 
међу вишим зградама у крају, погледај тамо, да, да, тамо лево, то ти је чувена зграда 'Инекс' она 
ти је највиша у комшилуку, а тамо према Дунаву можеш видети чувену Халу Пионир, добро знаш 
то место." - "да, знам". -"А тамо иза твојих леђа, да баш ту, где је улица 27. марта, можеш видети 
храм Светог Саве, сад погледај удесно, то ти је Београђанка, а видиш ли тамо у даљини, штрчи 
мали кран, е па то је Мост на Ади,а ево сада прилазимо мало ближе нама, у комшилук, ово ти је 
црква Светог Марка. Сећаш ли се када сте се твоји другови и ти играли, баш ту у Ташмајданском 
парку?" -"Наравно да се сећам..." -А знаш ли да када се твој отац доселио овде, те давне 1976. 
године, уписао се у основну школу "Старина Новак" у коју си и ти ишао? Само што тада она није 
била жуте боје, већ зелене. Успут личиш на свог оца, он је овде на ову терасу доводио своје 
друштво". - "Знам" рекох, уз мали осмех на лицу. "Хајде, настави даље." -"Окрени се сад, тамо, 
десно. Погледах удесно. "Видиш ли ону црвену кулу која вири, то ти је црква Светог Антуна, 
пројектавао ју је словеначки архитекта, Јоже...". Прекине га оштар глас. Алекса! Алекса!Окренух 
се, то је био мој отац. "Са ким причаш то?" -"Маа... Овај, Марко ме је позвао, да пита нешто..." 

Кренуо сам низ степенице, чуо се тупи звук мојих ципела. "Други пут" помислих, ушао сам у 
собу затворио врата и отворио широм прозор, још једном сам погледао ту прелепу 
панораму Београда. Последњи зрачак сунца ми је обасјао лице. 

                                                                                                             Алекса Цијан II-4 
 

 

Водим  Вас у свој крај 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

 

Оваква тема покренула је у мени процес у коме сам се питао шта ми је то важно.  У  који калуп 
приче могу преточити све оно што је суштински важно за једну школу, пратећи своје унутрашње 
путоказе и преокупације. 

Школа је веома битна ствар у свачијем животу, она га обликује у друштвено биће, 
оплемењујући га знањем и васпитањем. У само једном дану, у Ракићевој 42 одвијају се пријатељски 
разговори, проналазе и разилазе многи погледи љубави и стрепње, некоме се пружа подршка јер је 
саплетен, а неко је саплетен и упорно тражи своју подршку. У сваком младом животу ти тренуци су 
најважнији и сваки тај тренутак носи причу . 

Апсурдно је посветити пажњу само једној звезди у чудноватој васиони, колико год та звезда 
била лепа и сјајна, лепа је због разноликости васионе и других звезда, а сјајна је јер се по нечему 
издваја од других. Тако и наше приче, лепе су или тужне јер их упоређујемо са осталим причама, 
оне су чврсто повезане иако немају видљив додир, оне узајамно додељују себи суштину. 

Одбијам да се определим за само једну причу, за неки конкретан догађај или ситуацију. Ово је 
прича о свима онима који су поклонили део живота Ракићевој 42, односно школи и удахнули јој дух 
времена. Ово су само делићи једног огромног и раскошног музаика, ово су тренуци чији сам сведок. 
Често сам био само неми посматрач, посматрао сам јер сам се налазио на том месту и у то времену 
када ме је тренутак одабрао. А нем сам јер једино када не говоримо, тада чујемо и јасније видимо, 
осећамо и суочавамо се са туђим сопственим осећањима. Када бих могао, повео бих сваког од вас у 
одаје мојих доживљаја, њих држим дубоко у себи испод трагова успомена, коритећи их као опит за 
своју ћудљиву саосећајност и надахнуће. Ретроспективу бих започео са својим пријатељима, поред 
њих се осећам као да је цела Србија у Београду! И то је заиста леп доживљај када упознате људе из 
различитих места и окружења, свако од њих ми је постао асоцијација за неки предео у Србији. Када 
бих пошао негде на пут и прошао кроз нечији град обавезно бих помислио на њега.  

Препун сам дивних утисака и пријатних момената које сам био у прилици да спазим на 
ходнику. Небројано пута сам затекао професоре и чистачице како причају међусобом искрено и 
пријатељски, такође и са ђацима. Сви су пријемчиви. Једног хладног дана, чистачица која је тог 
дана рибала ходник била је видно потрешена и уплакана. Гледао сам како је теше од срца. То је за 
мене био чин праве хуманости и када збројим све те топле разговоре међу људима, проналазим 
снаге да и сам будем бољи човек. Школа је пуна љубави, заљубљених парова чије се приче одвијају 
упоредно, једна је у школи о којој ће причати, а друга је она ван школе и између њих, која се слути и 
о којој ће се мало знати. 

Један догађај ми је остао дубоко урезан у свести. И даље сам лакомислен по питању смрти, 
ваљда сам млад и препун живота да је уопште не могу ни појмити као неку могућност, а опет ту је. 
Један професор није са нама, иако га не познајем, по реакцији других наслућујем какав је био човек. 
У ноздрвама као да јиш увек могу осетити струјање ваздуха тога дана и ту несносну тишину 
школског ходника која је разапињала суморне и беспомоћне уздисаје. У ствари највећи губитак за 
све нас јесте онај када смо сиромашнији за једну душу, за један људски живот. Желим да предочим 
и укажем на осврт који бисмо требали чешће да упражњавамо, односно да се присетимо колико је 
сваки људски живот вредан и непоновљив. 

Када би школа могла да каже нешто о себи, она би нам испричала све што зна о нама. Навео 
сам трунку својих свеукупних доживљаја и тренутака из којих извиру бесконачно много прича. Могу 
поуздано тврдити да је свако од вас искусио део онога што сам и ја, онога што и сви, стицање 
пријатљства, знање, искуства и пуно лепих тренутака. Једна прича из Ракићеве 42 јесте прича о 
заједничким успоменама које нас повезују у неким будућим причама. Свако од нас има неку своју 
животну причу, а свака прича је последица претходних прича. 

                                                                                                          Дарко Марковић  IV4 
 

Једна прича из Ракићеве 42 
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 Ретко се дешава да ученици Геодетске 

техничке школе након завршетка школовања 

срећу потраже у уметничким водама. Сви 

обично наставе да се баве својом струком и 

уписују сродне школе. Богдан Богдановић је 

изузетак. 

За време школовања Богдан је био активан у 

драмској секцији у школи и у ђачком дому.   

Показивао је заинтересованост и љубав према 

глуми, и уместо у геодезији, срећу је пронашао 

у глуми.  Није било велико изненађење када је  

Богдан контактирао је бивше професоре и 

исказао је жељу да своју дипломску представу 

одигра пред ђацима Геодетске техничке школе.. 

Тако је 24.11.2014. године одиграна  представа 

у Звездара театру. Приказана је дипломска 

представа Богдана Богдановића, "Без поговора", 

коју је написао Харолд Пинтер. Ради се о дуо 

драми, коју је режирао Предраг Стојменовић. 

Представа је одржана уз помоћ Душана 

Матејића,, студента глуме ФДУ−а,  у класи 

проф. др Владимира Јефтовића и доцента Ј. 

Карановића. 

Ово је драма апсурда, паралела и алузија на 

драму "Чекајућу Годоа“С.Бекета. Комад говори 

о бесмисленим ситуацијама и исто таквим 

поступцима, који спроводе два лика. Говори се 

о манипулацији, о кружном,, узалудном 

испуњавању задатака и посла, зарад боље 

сутрашњице. Међутим, питање је колико је то 

"боље" заиста боље. 

Третирају се мотиви пријатељства, изневереног 

савезништва, наде и упитаности. Безизлазност, 

је тема која нас се тиче све више. Знамо да 

већини од вас није јасан крај, и да вам се чини 

да представа није завршена, али ево 

објашњења; ово је модерна драма која нема 

крај. У ствари, публици остаје да размисли 

како се прича завршава. Ко је пуцао? Ко је 

био мета?То је на вама да закључите. 

Питали смо професоре и ученике да ли им 

се допала представа, на шта су ученици 

рекли да је веома занимљива, а професори 

да у Богдана никад нису сумњали, и да су 

поносни на њега. Када се представа 

завршила отишле смо до Богдана и питале 

га за утиске. Рекао је да је веома срећан што 

су се ученици одазвали позиву, и да му је 

Наш ученик Богдан Богдановић 
 

Р E П Е Р   Где си и шта раде  

  

драго што се већина његових бивших професора 

појавила. Захвалио се и Душану Матејићу, који му 

је помогао да изведе представу. 

Ето, само желимо да кажемо да увек треба следити 

своје снове и да смо поносни на Богдана, бившег 

ученика "Геодетске техничке школе" . Желимо 

пуно му успех у грађењу каријере. 

 

                                              Текст написале :             

Слађана Жежељ 

                                                             Аница Марић I3 
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АНКЕТА   О   
ГЕОДЕТСКОЈ 

ШКОЛИ 
 Ученици Геодетске школе  две године  за редом радили 

анкету о томе колико се о школи и геодетској струци зна 

у њеној непосредној близини и у широј зони школе. 

Забрињава податак да је проценат  анкетираних 

родитеља који би уписали дете у Геодетску школу мали. 

 Анкета нас обавезује да покренемо кампању којом 

бисмо привукли добре ђаке у нашу школу. 

Анкета  Р Е П Е Р 

  

  

Фотографије прошлогодишњих матураната 

у анкети о геодетској струци 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Анкету су за 1. број                                                                                                       
 радили сви чланови  
            новинарске секције на 
 4 локације у граду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 И мало о геодетској струци  
 

Репер Анкета 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Професорка географије: 
Мислим да нису  навикнути 
на континуирани рад, али 
већ показују озбиљност у 
усвајању обавеза. Увиђамо 
и велики број ученика који 
су спремни да сарађују и 
надограђују своје знање. 
Надам се све бољој и 
успешној сарадњи јер им 
јасно предочавамо њихове 
обавезе, за права већ знају. 

 

Шта професори мисле 
о првацима 

 

 
Профескора енглеског језика: 
Мислим да су много опуштени, 
детињасти, размажени, али 
кад им се лепо објасни они 
могу да се упристоје и да са 
њима може да се ради. Мислим 
да велики број ђака смета 
раду, а има и доста пристојне 
деце са којима се може 
радити.    
 

 

Р е п е р   Стране за прваке 

  

 
Професорка физике:  
Ученици првог разреда 
Геодетске техничке школе 
имају слабо предзнање из 
математике. Надам се да ће 
до краја школске године да се 
заинтересују за школу. (Са 
осмехом је одговорила) 
 

 
 

  

  

  

  

  



 
 
 
 

Питање за прваке : 

 
1. Како си се одлучио/ла за ову школу? 
2. На путу до школе шта ти је пролазило кроз главу? 
3. Омиљени предмети? 
4. Шта мислиш о наставницима? 
5. Како би оценио/ла целокупан рад школе? 

 

Одговори ученика: 

Срђан Крстић I/2 
1. Лупао сам жеље. 
2. Братееее,да ли ће ми се спавати на часу? 
3. Историја,информатика. 
4. Има много неправде у току испитивања. 
5. Волео бих да  боље објашњавају. 
 
Кристина Јанковић I/5 

1. Гледала сам, неку емисију на телевизији и сама сам помислила на тај посао. 
Свидело ми се и одлучила сам да упишем ту школу. 

2. Јооој! Нова школа,нова околина,да ли ћу се са свима спријатељити,какви су        
наставници, а шта ако ме нико не прихвати?         

3. Српски,математика и физичко. 
4. Престроги су. 
5. Све је супер само би требало да буде више праксе. 
 
A.P. I/1  

1. Па привукао ме је посао 
2. Имао сам велику трему 
3. Физичко,техничко цртање. 
4. Добри су предавачи 
5. Па волео бих више праксе.Од 1 до 10 оценио бих 8. 

 
Иван Вукашиновић I/2 

1. Не волим биологију па сам се одлучио за ову школу. 
2. Са ким ћу да будем у одељењу? 
3. Физичко,математика. 
4. Нису лоши. 
5. Од 1 до 10 оценио бих 7. Да се организују нека такмичења. 

 
     Марко Тодоровић I/5 

1. Па за ову школу сам се одлучио јер ми је математика и цртање увек ишло од 
руке. 

2. Знаш како било је јутро и није ми ништа пролазило јер сам био поспан,али 
јесам помислио у себи: ,,Па ја сам уписао средњу,,. 

3. Физичко,математика,нацртна геометрија. 
4. Мислим да су строги, али  знају да објасне добро неке ствари. 
5. Од 1 до 10 оценио бих 6. 

 
                                                                                  Осмислио и уредио:  
                                                                                  Марко Богдановић, I5 
  

Р е п е р   Стране за прваке 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Какав вам је био план пре него што сте почели причу о спортској 
секцији? 
“Пре него што смо основали спортску секцију, план нам је био да 
организујемо нешто за шта имамо  могућности и оно ћемо успрети да 
завршимо до краја. Тако смо дошли на идеју о стварању спортске 
секције .” 
 
    Који је циљ секције? 
“Циљ секције да се што више ученика укључи у секцију и почне да се 
бави спортом,а и да кажемо другима да смо заједно нешто покренули 
у школи.Дружење је, наравно, на првом месту,а тек касније резултат. 
” 
 
    Ко је  покренуо иницијативу? 
“За иницијативу о покретању спортске секције можемо се захвалити 
другу из треће године, мислим да се зове Станислав Младеновић” 
 
   Да ли се могу очекивати нека такмичења у скорије време? 
“Пре неких месец дана је завршен турнир у малом фудбалу између 
одељења друге године.Тако да можемо сигурно у договору са 
осталим одељењима покренити још нека такмичења. И добро се 
забавити.” 

Интервју урађен са  
учеником прве године  

Иваном Вукашиновићем 
 

                                                                   чланом Ђачког парламента 
                                                            разговор је водио Иван Лазић,I2 

 

 

Како је настала спортска секција 
 
 
 
 
 
 

„ У здравом 
телу,  

здрав дух „ 

Р е п е р   Спортске стране  

  

 

  

  

  

  

  

  



 
 
 Радован Антонић,II5 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

    У  Геодетској техничкој школи одржан  

је турнир у малом фудбалу у коме су 

учествовали ученици другог 

разреда.Турнир  је организовао професор 

физичког васпитања Милан Ристић у 

договору са директорком школе . Турнир 

се одржан  19.11. и 20.11.2014.год у 

фискултурној сали, са почетком од 14h . 

Даљи ток турнира је одређен жребом који 

је обављен 18.11.2014.год у фискултурној 

сали са почетком од 10 : 25 h  уз 

присуство капитена екипа другог разреда . 

Жреб је обављен на следећи начин : 

1.       У једаном  шеширу  се налазе цедуље 

са називима  пет екипа тј.(одељења) : 2-

1,2-2,2-3,2-4,2-5 

2.       Извлаче се парови који ће играти 

првог дана турнира,  због непарног броја 

одељења , екипа која остане последња  

иде у други круг такмичења који се игра 

другог  дана . 

3.       Парове извлаче професори Милан 

Ристић, Влада Љубичић и Нинослав Јурас 

После жреба професор Милан Ристић је 

екипама саопштио  правила током 

турнира које гласе: 

Одигран турнир у малом фудбалу 
 

Табела 

 

“Победници турнира 

у малом фудбалу за 

ученике другог 

разреда је одељење II1 

here.”  

Победничка екипа 

Р е п е р   Спортске стране  

  

 

  

         Играсе се 3 на 3; 

         Утакица траје 2 пута по 7 мин.; 

         После три корнера, пенал који се 

изводи са целог терена; 

          Погодак се признаје само из 

казненог простора. 

 

Редослед одигравања утакмица и 

резултати приказани су у табели. 

 

  

  

  

  

  

Листа стрелаца : 
1.       Миливојевић Немања ( 8 

голава) 
2.       Антонић Радован ( 8 

голова) 
3.       Миливојевић Аца ( 3 гола) 
4.       Спасић Алекса ( 3 гола) 
5.       Миловановић Владимир (2 

гола) 
6.       Лазић Дарко (2 гола ) 
7.       Стојиљковић Тодор (2 

гола) 
8.       Шиљковић Никола (1 гол) 
9.       Грујовић Марко (1 гол) 

 



 
 
Припремила Тамара Ивковић, проф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Спортске стране  Р Е П Е Р 

Геометарске приче 
 

Клизиште код Бајине Баште 

однело куће, штале али и 

читаве њиве. То је и мука 

геометарска.  

Одемо на терен , а наше 

полигонске тачке са све 

подземним белегама отишле 

у шетњу. Оно што је некад 

било у селу  Гвоздац сада је 

у Овчињи, поред Дрине, а 

где су овчињске ливаде 

ваљда само Господ зна. 

Срећа, понели смо ГПС па 

ћемо се некако снаћи .   

Ал треба објаснити Радисаву 

да је у његовој њиви сада 

Цветкова ливада, а његова 

њива сад у Митровом 

шљиваку .  

Клизиште 

 

У слачуја да треба 
изнивелисати под ту је 

новелманска лампа . 

Р е п е р   Забавне стране  

  

 

  

  

  

  

  

  

   ЕЕЕ... нисте ви били у Сибиру , па не 
знате шта је терен. Тамо смо вршили 
обележавања места за постављање 
стубова далековода. Тим далеководом 
електрична енергија стићи ће до пумпи 
гасовода који иде од Тихог океана до 
источног Сибира.  
     База где смо смештени је у сред 
непрегледне тајге. Тамо  је све огромно 
и морате користити увећанице , јер 
тамо не постоји комарац већ 
комарчина, лептирчина, шуметина, 
јеленчина, медведина.... 
   Једном сам послао помоћника са 
призмом да снимимо стуб далековода 
који се налази на 1,5км од станице. У 
једном тренутку погледам кроз дурбин 
да видим докле је стигао стари Дуре. 
Окрећем дурбин, изоштравам визуру, 
нема Дурета. Покушавам опет, окрећем 
дурбин горе, доле, лево, десно.... Пресек 
вертикалне и хоризонталне црте 
кончанице погађао је слику браонкасте 
медведине ... 
-Дуре, Дуре, чујеш ли ме, где си- 
говорио сам  у радио станицу толико 
гласно да ме чују и моји у Чачку. 
- Шта је мали, ђе гори?- Одгова Дуре, 
смирено. 
- Медвед, медвед, пењи се на стуб- 
говорим у једном даху, не скидајући 
визуру са шетајуће грдосије 
- Ма, ајде мали, нађи неког другог, стар 
сам ја за те дечије завитланције, само 
што сам сео под јелку, морам мало да 
одморим..... 
    Помислио сам да је човек луд и већ 
сам га видео раскомаданог.  
    Путујеће крзнено брдо прешло је 
раскрченом трасом далековада на 
други крај и ушло опет у шуму, а убрзо 
затим се и Дуре појавио поред стуба , 
машући призмом. 
   Мени су идаље ноге клецале и кроз 
главу пролазила сва преживљавања 
Рамба, Тарзана, Бер Грилса и осталих 
краљева дивљине... 

                 
 

 

„Шефе.... 

само да  

попијемо 

кафу и одмах 

ћемо 

обележити 

тачку 753“. 

„Док смо 

тражили 

тригонеметре 

на Бабином 

 Зубу “. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Р Е П Е Р Забавне стране  

 

  

Бисери 
 

Ученици су наводили примере за 

глобализацију;сетили су појмова као што су:  

интернет, кока-кола, енглески језик, а један ученик 

је додао и кокаин. Уследило је објашњење:''Па 

свуда га има.'' 

Причали смо о примерима загађења ваздуха, а један 

ученик је рекао: ''У Панчеву виде шта дишу.'' 

''Линије које показују места са истока количином 

падавина су изохијене'', рекао је ученик и изазвао 

смех.  За оне којима  није смешно,одговор је 

изохијете. 

Питала сам због чега показујемо на географској 

карти Карађорђево, ученик је рекао: ''Због  

шницле!'' 

Док смо разговарали о етничкој структури 

становника Војводине, поменула сам и Буњевце. На 

питање да ли знамо ко су Буњевци, чуло се из 

последњих клупа: ''Они што су се бунили!'' 

Опоменула сам ученика који шапуће географске 

појмове, а он је рекао: ''Извините, понела ме 

атмосфера.'' 

Док су ученици радили тест, један ученик је био 

ослобођен теста и питао је да изађе уз речи: ''Не 

могу да слушам тишину.'' 

Говорећи о врстама религије и њиховим 

карактеристикама, питала сам: ''Достизање нирване 

је циљ....'', а ученици су добацили: ''Јелене Розге!'' 

''Ко је живео у Рисовачи?'', уместо одговора 

палеолитски човек, речено је: ''Пећински човек.'' 

Бисере прикупила Душица Ивановић, проф. 

географије 

 

''Сврби ме десни длан на нози.'' 

''И..како си урадио контролни?'' – ''Урадио сам 

оба три задатка.'' 

''Меримо у два гироса?'' 

''Јел чујеш да нешто смрди?'' 

''А ти си атеиста?'' – ''Јесам, хвала Богу.'' 

''Ало, ово није шамар, ово је набадање ноката у 

образ!'' 

''Он ти се свиђа?'' – ''Ма не тај, онај што ми се 

свиђа има ћелаву косу.'' 

''Извини што смарам, само сам хтео да кажем 

нека осећања која осећам према теби.'' 

''Чекамо је код школу.'' 

''Јаој, како дува ветар!'' – ''Да, а ми још овде на 

брдету.'' 

''Који су ово коњови!'' 

''Имам упалу стопала.'' 

''Прочитала сам 315 страна за две дане.'' 

''Када се ујединио Египат?'', уместо одговора 

3000 година п.н.е., ученик је рекао: ''1980. 

године.'' 

Бисере прикупили ученици. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ХОРОСКОП ЗА КРАЈ ПОЛУГОДИШТА  

Посао: Имате велику шансу за 3 из 

математике за полугодиште.                                                                                                                                                     

Љубав:  Избегавајте  3/3. 

Здравље: Да  бисте сачували здравље 

останите у учионици. 

Хороскоп Р Е П Е Р 

  

  

Ован        21.03. – 19.04.  

Бик          20.04. – 20.05.  

Вага       22.09. – 23.10.  

Посао:  Уз мало среће  2 из физике ћете 

лако добити. 

Љубав: Посматра вас особа са плавим 

очима. 

Здравље: Тест из мерења вам изазива 

велику главобољу. 

 

Посао: Ако се мало потрудите и имате  

пуно среће, поправићите  кеца  из 

геодезије. 

Љубав: Он/а вас заобилази у пуном кругу 

од 400 градуса. 

Здравље: Имате велику шансу да добијете, 

лако преносив  вирус  физис, због тога 

нећете радити контролни из физике. 

 

Посао: Ако професорка географије, 

устане на десну ногу, прогледаће вам кроз 

прсте што имате  три минуса за 

недоношење  неме карте. 

Љбав: Тренутно се налази на нултној 

нивовској површи. 

Здравље: Велики стрес  и главобољу 

изазива вам  енглески. 

 

Посао: Учење вам лоше иде;  Венера 

преовладава у вашем звезданом пољу. 

Љубав: Тајна веза, врло опасна, али 

неодољива. 

Здравље: Мама вам подиже притисак на 

триста, због лоших оцена. 

 

Посао: Велика  шанса да имате све 

позитивне оцене. 

Љубав: Волите особу у другом граду. 

Здравље: Могућа упала уха,  зато  уредно 

носите капу са покривеним ушима, чак и 

ако није у тренду. 

 

Посао: Бићете задовољни. 

Љубав: Морате да се одлучите. 

Здравље: Клоните се журки, лоше утичу 

на вас.  

    

Смислила за вас Наталија 

Милосављевић, I3 

 

Посао: Звезде су вам наклоњене, стижу 

добре оцене. 

Љубав: Више среће у другом месецу. 

Здравље: Падате у депресију, због 

губитка телефона, а и  оцене су вам  лоше. 

 

Посао: Лоша срећа. 

Љубав: Обратите пажњу на вама врло 

блиску особу. 

Здравље: Љубавна грозница. 

 

Посао: Овог месеца лоша срећа, звезде су 

вам окренуле леђа. 

Љубав: Цвета као бетон. 

Здравље: Пазите се повреда на 

тренингу(десне руке). 

 

Посао: обратите пажњу, могућа је 

ломљење  столица. 

Љубав: Неко те  тајно воли. 

Здравље: Немојте да се префорсирате, 

могуће је да нешто поломите. 

 

Посао: Расправљање са професорима вам не 

иде у корист. 

Љубав: Симпатичан вам је неко из вашег 

оделења. 

Здравље:  Имунитет вам опада, почните 

здраво да се храните, избегавајте дијете. 
 

Шкорпија  24.10. – 21.11.  

Стрелац  22.11. – 21.12.  

Јарац     22.12. – 19.01.  

Водолија  20.01. – 18.02.  

Рибе     19.02. – 20.03.  

Близанци   21.05. – 20.06.  

Рак          21.06. – 22.07.  

Лав       23.07. – 22.08.  

Девица    23.08. – 21.09.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У припреми учествовали : 
 

Геодетска техничка 
школа  

Ул. Милана Ракића 
Бр.42 

11000 Београд  
Звездара 

 
Phone: 

011/24-11-880 
 

Fax: 
011/ 24-11-880 

 
E-Mail: 

geodetskaskola@sbb.rs 

Посети нас на сајту 

 

www.geodetska.edu.rs 

ГЕОМЕТРИ 
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