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                                РЕЧ ПЕДАГОГА,ПСИХОЛОГА,СОЦИОЛОГА,ФИЛОЗОФА....                                          
 

 

                                         „ РИЈАЛИТИ ШОУ-  ЗА И ПРОТИВ“ 

      У оквиру индивидуализације наставе и подстицања креативности код талентоване 

деце,професори филозофије и социологије са ученицима старијих разреда Пољопривредне 

школе са домом учениока „Рајко Боснић“ Буково,Неготин организовали су  дебату на тему: 

„Ријалити шоу-за и против“.На овај начин професори,који су и сами били чласнови  

екипа,подстицали су реторичке капацитете ученика,али и коректност и 

аргументованост,што,уосталом,представља део културе говора. 

       Аргументи,попут тогас да „ријалити програм лоше утиче на млађе генерације,пре 

свега на децу,да се на ударним терминима националних телевизија приказује један 

„безвредни програм,или  да „на оивај начин такозвани ВИП ликови откривају и као такви не 

могу бити идоли млађим генерацијама“,само су неке од констатација које су се чуле на овој 

организованој јавној размени мишљења. 

      Н а скупу су поштована процедурална правила па су ученици имали по три минута за 

излагање и по два минута за реплику и „побијање“ аргумената супротне екипе. 

      Водитељ овог организованог начина мишљења био је Никола Маркповић,ученик 

IV/3 разреда,док су део екипе представљали ученици IV/3 разреда:Никола Брјазовићи Лазар 

Јовановић,и ученици III/3 разреда:Кристина Којић и Бобан Андрејевић. 

       Оно по чему се ова дебата разликовала од осталих је изостанак проглашења 

победника,али да су обе екипе биле изузетно надахнуте,потврда су аплаузи и бодрења од 

стране ученика наше школе. 

        Надамо се да ово неће остати једини пример и да ће ученици и професори,ако не 

раније,онда следеће године организовати размену мишљења на неку нову тему која ће,као и 

ова,заслужити пажњу и изазвати интересовање,али и едуковање ученика. 

        Па зар нам то и није био циљ? 

 

 
Ученици учесници дебате са својим професоркама социологије и филозофије  

Надеждом  Ђорђевић и Мирјаном Јеврић 
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РАД ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА____________________________________________ 

 

                                 О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У  ШКОЛСКОЈ 2012/2013.ГОДИНИ 

 

                 Ђачки парламент сваке године све више развија своје активности непосредно се 

укључујући у напоре за што боље организовање васпитно-образовног процеса у 

школи,развијања ван наставних активности,остваривања права ученика. 

                  Као и претходних година и ове школске године био образован на демократском 

избору чланова,предсетника,потпредседника и секретара. 

                  На почетку школске 2012/2013.године сазвана је конститутивна седница ученичког 

парламентаПољопривредне школе са домом ученика „Рајко Боснић“ у Букову.Дужност и 

извршење изгласаног плана  парламента преузео је Никола Марковић,ученик четвртог разреда 

ветеринарског смера,који је на коститутивној седници једногласнио изабран за председника.За 

потпредседника је изабран Коцић Немања, такође ученик четвртог разреда ветеринарског 

смера,а за секретара Сандра Тодоровић,ученица трећег разреда прехрамбеног смера. 

У рад парламента је од ове године укључен и нови сектор-контролни сектор.Тако су 

сада у нашем парламенту заступљена пет сектора:сектор здравља,сектор информисања,сектор 

стваралаштва,сектор спорта и контролни сектор. 

                  У раду парламента посебни допринос су својим конструктивним идејама и 

ангажовањем чланови парламента млађих разреда што упућује на то да ће ученички парламент 

и у будућности имати значајно место у образовном систему. 

                  Са пуно воље и енергије ученички парламент је давао нове идеје и предлоге 

иницирао многа дешавања у школи и ван ње,прикључивао се и давао свој допринос у разним 

хуманитарним акцијама и учествовао у организовасњу разних  спортских и културним 

дешавањима и обележавањима значајних датума. 

                               Велико залагање спортског сектора,уз ангажовање  чланова  парламента Андрејевић 

Бобана и Ђурић Николе,донело је школи спортске турнире у шаху,одбојци и малом фудбалу. 

                               Сектор информисања је приредио сајт школе ,као и фејзбук страницу школе. 

                               Сектор здравља је покренуо еколошку акцију у Букову. 

                      Сектор стваралаштва је имао битну улогу у уређењу школског хола,као и у 

организовању културних манифестација у школи. 

                  У мају месецу парламент се прикључио хуманитарној акцији за прикупљање помоћи 

за лечење болесне девојчице Снежане из Неготина. 

                                                                                                   Никола Марковић,ученик IV/3 разреда 
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ДОМ ЗА СМЕШТАЈ УЧЕНИКА                                                                                                               

 

 

 

 

ПРЕДНОС  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКООЛЕ „РАЈКО БОСНИЋ“БУКОВО 

 

 

       Наши другари који нису из Неготина,а похађају нашу шклу,имају изванредну 

могућност да постану станари Дома за смештај ученика који се налази непосредно 

поред саме школе. 

       Предност смештаја у Дому је велика,како у економском тако и у квалитетном 

смислу. 

        За непуне четри хиљаде динара ученицима стоји на располагању смештај у 

двокреветним или четворокреветним собама, купатила,просторије за учење,просторије 

за гледање телевизије,спортски терени,три квалитетна оброка у мензи ,прање 

веша,обезбеђена сигурност и васпитачи читавих двадесет и четири сата и многе друге 

погодности. 

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ДОМУ  

   

   Дом ученика Пољопривредне школе „Рајко 
Боснић“ Буково-Неготин намењен је ученицима 
који се школују и стручно усавршавају изван 
места изван места сталног боравка,узраста од I 
до IV разреда. 

      Капацитет дома је 95 ученика смештених у 
укупно 28 спаваона.Дом поседује добро 
опремљену кухињу са трпезаријом за исхрану по 
систему самопослуживања.Поседује спортске 
тере-не за кошарку, одбојку,рукомет и мали 
фудбал  

Kapacitet doma je 95 vaspitanika smeštenih u 
ukupno 28 spavaona.  Dom poseduje dobro 
opremljenu kuhinju sa trpezarijom za ishranu do 97 
vaspitanika, po sistemu samoposluživanja. 
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ДОМИЈАДА-СУСРЕТИ ДОМОВА СРЕДЊИХ ШКОЛА_________________ 

 

Утисци са Домијаде у Зајечару 

           Сви смо једва чекали то сузботње јутро 30.марта 2013.године.Аутобус је кренуо у цик 

зоре из Неготина за Зајечар.Дочек ученика из дома у Зајечару није био бсаш за 

похвалу.Вероватно су подозревали од нас јер су се са нама састајали у првој фудбалској 

утакмици. 

 Жељно смо ишчекивали да директорке домова у зајечару и књажевцу отворе 18. по реду 

Домијаду.Учешће на домијади је пријавило 14.домова ученика из Југоисточне Србије.  

          Убрзо,по отварању,почео је први меч у фудбалу између наше екипе и екипе из 

Зајечара.Приликом изласка наших играча на терен,зачула се и наша,буковска химна,која се 

преноси из генерације на генерацију.Меч се завршио поразом наше екипе,па смо изашли са 

терена надајући се да ћемо следећу утакмицу добит. 

          Срећом,инцидената није било,а ученици из дома у Зајечару су показали да Зајечар 

заслужује да буду домаћини тиме што су нам честитали на сјајно одиграном мечу. 

           У спортским надметсањима наш дом су представљале још иу екипе у женском 

фудбалу,шаху и стоном тенису. 

             Девојке су осветлиле образ освајањем првог места у стоном тенису,а дечаци освајањем 

другог места у шаху. 

               По завршетку Домијаде пошли смо за Неготин срећни и задовољни, певајући нашу 

химну „Једне ноћи усред Букова . 

              На путу до Букова било је дивног дружења уз песму и шалу.Када смо 

допутовали,поздравили смо се са васпитачима и управником и врло уморни,али и  веома 

задовољни због дивног дана који смо провели,упутили смо се ка интернату. 

                                                                                Никола Ђурић,ученик III/3 разреда 
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Пекар  

 

Пољопривредна школа уписује и одељење - пекар. Ако желите: 
     - да будете мајстор теста, 
     - да не полажете пријемни испит, 
     - да после школовања имате добар занат, 
     - да се лако запослите, 
     - више часова праксе, а мање теорије, 
онда је образовни профил пекар прави избор за вас. 
На овом смеру, ученици уче теоретски и практично технолошку шему производње хлеба, 
пецива, колача и тестенина, припрему финалног производа, обликовање, печење, 
презентацију и продају свих врста пецива.  

 

У ово огледно одељење трогодишњег школовања се уписује 20 ученика. Због смањеног броја 
ученика у односу на класична одељења, одвија се индивидуална настава где професори имају 
могућност да сваком ученику посвете више времена. Акценат је стављен на уже стручне 
предмете и велики број часова практичне наставе у мини пекари која се налази у школи.  

Потребне особине будућих пекара су: 
     - нормалан вид и слух, 
     - спретност и осетљивост руку и прстију, 
     - развијен осећај укуса и мириса, 
     - чистоћа и уредност. 
За овај смер није потребно полагати пријемни испит.  
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Пољопривредни техничар  

 
Занимање пољопривредног техничара је широког усмерења у области пољопривреде. У току 
четворогодишњег школовања ученици овог смера у Букову, образују се и практично припремају за 
обављање многобројних делатности у пољопривредној производњи:  

     - ратарству, 
     - повртарству, 
     - сточарству, 
     - виноградарству, 
     - примени пољопривредне технологије, 
     - цвећарству, 
     - заштити биља, 
     - раду са пољопривредном механизацијом и сл.  

Пољопривредни техничар мора да располаже солидним стручним теоретским знањем и практичним 
искуством како би са успехом обављао послове из свог делокруга рада, који је широког спектра 
делатности у зависности од радне организације и самог радног места. Из тих разлога, у току школовања 
се изучава велики број општих и стручних предмета и обавља се практична настава на школској 
економији.  

Будући пољопривредни техничари се школују у огледном одељењу. То значи да у њему има 20 ученика, 
па је омогућена индивидуална настава, као и већа посвећеност професора сваком ученику. Акценат је 
стављен на уже стручне предмете и што већу оспособљеност ученика за практичан рад. 
     Сваке школске године, ученици имају праву да изаберу неки од следећих изборних предмета: 
     - гљиварство, 
     - пчеларство, 
     - лековито биље, 
     - производња дувана, 
     - гајење пужева, 
     - цвећарство, 
     - рибарство.  

 

 

Након завршетка средње школе, ученици имају могућност запослења, као и велику проходност за даље 
школовање. Пољопривредни техничари могу радити у: 
     - пољопривредним апотекама, 
     - пољопривредним комбинатима, 
     - пољопривредним институтима и заводима, 
     - осигуравајућим друштвима и компанијама. 
Даље школовање је могуће наставити специјализацијом за пети степен било које области, на вишим  
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пољопривредним школама или на неком од следећих факултета: 
     - пољопривредни факултет (сви смерови), 
     - шумарски факултет, 
     - природно-математички факултет (биологија, хемија...), 
     - ветеринарски факултет, 
     - ДИФ, 
     - војна академија, 
     - полицијска академија. 
За оне који не би да се даље школују такође постоје могућности даљег напредовања у виду оснивања 
самосталних и власничких предузећа као и могућност запослења у неком од већ постојећих.  

 

Ветеринарски техничар  

 

 
Ако волите животиње, желите да се бринете о њима и да их лечите, да се бавите добро плаћеним 
занимањем и били сте у ситуацији да је ваш љубимац патио, а Ви сте били немоћни да му помогнете, 
онда је ветеринарски техничар право занимање за вас. 
Смер ветеринарског техничара идеалан је избор за сваког ко воли животиње. Ово занимање 
подразумева дружење са животињама, њихову заштиту и лечење.  

   

Пожељне особине за овај смер су: 
     - добра физичка кондиција, 
     - ручна спретност и брзина, 
     - добар вид, слух и осет додира. 
Послове ветеринарског техничара не може обављати особа која се боји животиња или која не може  
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гледати крв и ране, као ни особа која је гадљива. 
     Блиска занимања овом занимању су: 
     - пољопривредни техничар, 
     - санитарни техничар, 
     - и медицинско-лабораторијски техничар.  

За овај смер постоји велика могућност самозапошљавања и запошљавања у: 
     - ветеринарским станицама, 
     - ветеринарским институтима, 
     - пољопривредним школама, 
     - на фармама, 
     - самосталним апотекама, 
     - специјализованим продавницама намењеним кућним љубимцима итд. 
Школовање је могуће наставити на: 
     - ветеринарском факултету, 
     - медицинском факултету, 
     - пољопривредном факултету (сви смерови), 
     - природно-математичком факултету, 
     - фармацеутском факултету, 
     - војној и полицијској академији, 
     - ДИФ-у итд.   

Успешно бављење овим позивом подразумева добро познавање животиња. Школа у Букову нуди својим 
ученицима најбољи стручни кадар и савремено опремљене кабинете за анатомију. За потребе практичне 
наставе школа располаже ветеринарском амбулантом, фармама за узгој крупне стоке, живинарницима и 
сл. 
     Опис послова будућег ветеринарског техничара: 
     - помаже ветеринару у лечењу и неги животиња, 
     - спречава ширење заразних болести, 
     - даје лекове, чисти и повија ране, 
     - помаже код вештачког осемењивања, 
       порођаја и кастрирања животиња, 
     - упућује узгајиваче како да чувају 
       и брину о здрављу животиња.  
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Прехрамбени техничар  

 

 

 
Прехрамбени техничар је стручњак за послове у прехрамбеној индустрији. За овладавање овом струком 
потребна је склоност ка њој. Посао прехрамбеног техничара зависи од његовог радног места. У 
непосредној производњи он организује и контролише технолошке параметре. У лабораторији врши 
испитивања: органолептичка, физичко-хемијска, радиолошка и микробиолошка, где је предмет његовог 
проучавања сировина, полупроизвод или готов производ.  

Храна је основни извор енергије. Знање о њеном припремању, паковању и чувању је драгоцен улог за 
будућност. Ако желите да уђете у свет хране и истражите га, на правом сте месту. Упознајте производњу 
млека, меса и рибе, воћа и поврћа, прераду брашна, кондиторских производа, шећера и скроба, уља, 
вина, пића, квасца...  

 

У току школовања прехрамбени техничари стичу основна и стручна знања где се посебна пажња 
поклања стручним предметима. У оквиру предмета прехрамбена технологија изучавају се више 
различитих технологија и то: - млинарства, - пекарства, - тестенина, - млека, - меса, - воћа и поврћа итд. 
Изводи се и практична настава у погонима прехрамбене индустрије ради упознавања технике 
производње и практичног усвајања радних операција.  

Неопходне способности ученика прехрамбеног смера су: - добар вид, нормалан слух и осетљивост на 
мирисе и укусе, - прецизност и савесност у раду, - кандидати за ово занимање не смеју бити клицоноше 
нити алергични на прехрамбене сировине и њихове прерађевине.  
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 Када заврше средњу школу, прехрамбени техничари се могу запослити на многим радним местима, као 

рецимо у:  

- прехрамбеној индустрији,  

- лабораторијама за контролу хране,  

- самосталним продавницама прехрамбених производа,  

- угоститељским организацијама,  

- складиштима прехрамбених производа,  

- пекарама, млекарама, млиновима итд.  

Амбициознији ученици могу да упишу неки од следећих факултета: - технолошки факултет. - 
фармацеутски факултет, - ветеринарски факултет, - природно-математички факултет, - пољопривредни 
факултет, - факултет заштите на раду, - војну или полицијску академију итд. 
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РЕЦЕПТ ЗА ЉУБАВ 

 

  Потребно је мало више разумевања.                               Обарите оба жива бића.                   

             По могућству,око триста грама.                                      И полако додајте пола литра пића.         

  Треба вам и доста истине.                                               Склоните их са ватре и спустите на сто. 

  Биће довољно једно паковање.                                       Онда им додајте по укусу бибер и со. 

  Купите пар топлих речи.                                                 А истину умутите са мало поверења. 

  И пола килограма поверења,                                           И додајте триста грама разумевања.                             

  ( али пазите да се не нагњечи).                                       Када је смеса готова,а бића скувана, 

  Довољна су и два жива бића                                           Послужите их на тањиру од порцулана. 

  И литар безалкохолног пића.                                          Декоришите оброк гранчицом састанка 

 Припрема траје тачно четри сата.                                  И ренданим поверењем без болног растанка                 

растанка 

  Ако се прекува-паника све хвата. 

  На рингли је потребан лонац среће.                                       ПРИЈАТНО! 

  А у њему три кришке смирености, 

  (по могућству веће).                                                                  Јелена Алексић,ученица I/3 разреда 
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ДАНИ  НАШЕ  МЛАДОСТИ  СУ  ДАНИ  НАШЕ СРЕЋЕ                                                                        

 

          Да ли је младост само број година или стање духа?                           

          Често мислим да је младост,као и све остало,релативна ствар,као и век њеног трајања.Код 

свих нас почиње исто-рађањем,али различито траје и завршава се.Неки своју младост живе 

готово читавог живота,док код неких има рок трајања.Зато је младост стање духа. 

           Када остарим,са сигурношћу ћу знати да ли је младост стварно најлепши и најсрећнији 

период живота.Кажу стари да свако време,има своје бреме и носи нешто са собом.Сваки део 

живота има своје предности и своје мане,нешто донесе,а нешто узме,а само ретки имају ту срећу 

да им се младост поклони за читав живот.Кажу још и да се радо сећају сваког дана своје 

младости.Кажу да је младост радост,љуба,срећа,сваки осмех,сваки уздах и издах,ретко бол и 

суза. 

Мислим да у младопсти постоје два периода.Први је детињство,најбезбрижнији део који 

најдуже остаје у свима нама,а други почиње онда када почнемо да упознајемо живот у ширем 

смисдлу.Кажу да је то неко „тинејџерско доба“. 

Многи не схватају живот,не схватају да је све пролазно,па и ова наша младост.Не 

ужиивају довољно у њој налазећи хиљаду мана свету и животу и све би да мењају.А ја,ја сам 

можда велико дете,па све што се дешава мени и око мене,видим у милион боја.Волим да уживам 

у свему што ми је дато.Често кад продрем у дубину својих мисли и размишљам о овом што 

младост нуди,схватим колико је младост 

лепа.Схватим да су дани младости заиста дани 

среће.Дани највеће среће само ако разумемо 

своју младост и не пропустимо је живимо и 

удишемо баш пуним плућима. 

Какво год да је време,нико нам не може 

одузети оно што је у нама,оно што волимо и 

чувамо у себи.Не може нам нико одузети дане 

радости и среће-не могу нам одузети-младост. 

 

 Јелена Вучковић,ученица  III/2 разреда    

 

 

 

 

 

Марина Гладановић,ученица IV/2 разреда 
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ЈЕДАН ПОГЛЕД СТВОРИО ЈЕ ЉУБАВ 

 

Био је то један од оних дана када небо као да је плакало.Киша је неуморно падала,а капљице су неуморноо 

шамарале кровове. 

Било је досадно.Уз стихове Балашевића о „малој гаравој“,као да ми је било још досадније.Био сам усамљен и 

зароблен између зидова своје собе.Морао сам напоље!Из куће сам истрчао,као „Ивин возз“,на улицу.Киша је 

пљуштала,баре су се полако претварале у потоке,а ја сам их,колико сам могао,заобилазио.Није ми битно што 

касним,помислио сам,важно да су ми ноге суве.Из мисли ме тргну њен мио глас: „Хоћеш да делимо кишобран?“ 

„Па,не знам,“одговорих,панично настављајући да корачам убрзано.Па где то да јој кажем и ко је уопште она? Је ли то 

она „мала гарава“ из Балашевићеве песме? И шта ради по овом времену-невремену? Борећи се са свим тим 

питањима,нисам ни приметио да сам стиго до пола баре,а вода мени до чланака. Нема више ни сувих ногу.Осећао сам 

само своје усне које су ми се,и поред кише која је пљуштала,чиниле никад сувље-сасушене као дедине шљиве на 

тавану. И она није билапокисла,не зато што нисам оставио неки утисак на њу,већ што је,сећате се,имала кишобран. 

„Ја сам Лепа.нНова сам у граду.Живим у твојој згради.“ 

Хтео сам јој рећи: „Ниси ти лепа,ти си прелепа,а моја зграда сада је твоја.Ма шта зграда? И мама,и тата и моје 

срце,и руке и ноге и ове суве и уплашене усне-све је твоје. 

Уместо свега,само промрмљах: „Марк...“,као да сам од стаха негде изгубио или прогутао оно последње о. 

„О,мој боже“-помислио сам. 

„Па добро,ако нећеш под кишобран,онда  ћу и ја да киснем“,прошапутала је. 

Киша је брзо наквасила њену дугу црну косу,а кроз дуге шишке назирале су се најсјајније очи које сам  

видео,,обасјавши ме као два сунца. 

И шта сам могао? Како да дозволим да једно тако дивно створење кисне због мене? 

Расклопила је кишобран и кренули смо у шетњу да упозна град.Нису ми сметале мокре ноге и то што је 

почињало да ми бива хладно.Нема везе и ако се разболим .Молио сам бога да се не умори,да шетамо што 

дуже.Причали смо о свему,мада,да будем искрен,не сећам се пола од тога јер сам био превише заузет гледањем у те 

лепе очи и усне да бих све упамтиоп. 

И така киша створи шетњу,шетња створи сусрет,сусрет створи поглед,а само један поглед-љубав. 

А њу,њу је створио Бог и то за мене.  

                                                                                           Марко Тамишановић,ученик I/3 разреда   
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ЧИШЋЕЊЕ ШКОЛЕ 

Дана 07.05.2013 године у 17х професори су кренули да раде. Чишћење школског 

дворишта је протекло у доброј 

атмосфери.  

  

ТРЕЋИ НА РЕПУБЛИЧКОЈ ДОМИЈАДИ 

Женска екипа освојила је треће место у стоном тенису на 17. Републичкој домијади одржаној у 
Јагодини од 19. до 21. априла 2013.г. Са поносом похвалјујемо ученице Милетић Наташу,  
Милутиновић Јовану и Машић Душицу које су на такмичењу на коме је учествовало 60 домова 
и 850 ученика, показале борбеност,  истрајност и спортски дух, оправдале поверење својих 
васпитача и успеле да у најболјем светлу представе наш Дом.  

 

                                                                            СРЕЋАН ДОГАЂАЈ 

            Објавлјујемо срећан догађај за нашу школу – добили смо близанце. Наиме, у уторак, 16.04.2013.г. 
наша Маја је донела на свет две девојчице. Порођај који је кренуо у 13:10 часова и уз стручну помоћ 
професора Благоја Стојановића, помоћног наставника Драгија Апостоловића и нашег ученика будућег 
ветеринарског техничара, Марка Драгомировића прошао је без компликација. Највеће изненађење за 
присутне било је када се након доласка на свет једног младунца, порођај наставио и убрзо на свет дошао 
и други – срећи није било краја. Због велике помоћи, крајње професионалног односа и прибраности 
присутног ученика наставник је Марка наградио једном петицом из праксе. Мама и кравице су добро, 
расту сваког дана и радо примају госте – запослене и ученике који долазе да их виде. 

ИЗДАВАЧ:Пољопривредна школа са Домом ученикика „Рајко Боснић“ Буково-Неготин 

РЕДАКЦИЈА:Ученици IV/3 разреда 

  



 Teldor 500 SC  

 Детаљније о производу  

 Напомене  

Назив: Teldor 500 SC 

Намена: Фунгицид 

Активна материја: Fenhexamid 500 g/L 

Формулација: концентрована суспензија (SC) 

Примена: Teldor 500 SC  је фолијарни фунгицид са превентивним  и куративним деловањем 

намењен за сузбијање проузроковача сиве трулежи винове лозе и малине. 

Количина примене: 1,0 - 1,5 L/ha, винова лоза третирање крајем цветања, у фази пред 

затварање гроздова или у фази почетка зрења; малина, третирање непосредно пред цветање, 

током цветања и у фази плодоношења. 

Каренца: Малина 3 дана, винова лоза 7 дана (стоне сорте), 21 дан (винске сорте) 

Паковање: 50 ml, 250 ml, 1 L 

Произвођач: Bayer CropScience 

 

http://agrosava.sw4i.com/proizvodi/fungicidi/Teldor/Teldor.html
http://agrosava.sw4i.com/proizvodi/fungicidi/Teldor/detaljnije-o-proizvodu.html
http://agrosava.sw4i.com/proizvodi/fungicidi/Teldor/napomene.html

